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în fața unor sarcini fundamentale:

dezvoltare, modernizare, îmbunătățirea

La 75
de minute

un vagon

calității serviciilor
în perioada cincinalului 1966—1970, 

în sectoarele de poștă și telecomuni
cații s-a desfășurat o acțiune susți
nută de modernizare și lărgire a ba
zei tehnico-materiale. Ca urmare, 
prevederile planului cincinal de ve
nituri al ministerului au fost depă
șite cu 490 milioane lei, ceea ce o- 
glindește nemijlocit amplificarea și 
îmbunătățirea serviciilor pe care u- 
nități^î noastre le-au prestat pentru 
întreprinderi, instituții și pentru 
populație.

Sectorul de telecomunicații s-a 
îmbogățit in acești ani eu noi capa
cități, atît in rețelele telefonice ur
bane, cît și in rețeaua interurbană. 
Astfel, față de situația din 1965, ca
pacitatea totală a centralelor telefo
nice urbane a crescut cu 30 la sută, 
din care capacitatea centralelor tele
fonice automate cu 61 la sută, ceea 
ce a determinat o creștere impor
tantă a gradului de automatizare din 
acest sector. De asemenea, capacita
tea rețelei interurbane de căi de co
municație telefonică și telegrafică a 
fost mărită cu 90 la sută, în cea mai 
mare parte prin sporirea lungimii 
traseelor de cablu și dotarea cu noi ’ 
echipamente de transmisie. Crearea, 
în cincinalul încheiat, a bazei mate- 
rișle pentru fabricarea in țară a e- 
chipamentului de comutație telefo
nică automată a permis intepsifica- 
i.-ea ritmului de automatizare a rețe
lelor telefonice locale, precum și au- 
tbmatizarea completa* ă^legâ’țurilor ’ 
telefonice interurbane - între Î4- orașe 
ale țării și realizarea unui număr im
portant de legături semiautomate.

Ținînd seama de importanța cres- 
cindă a sistemului informațional pen
tru desfășurarea cu succes a activi
tății unităților economice, în pe
rioada 1966—1970 s-a acordat o a- 
tenție deosebită dezvoltării rețelei de 
abonați telegrafici (telex), a cărei 
capacitate de transmisie a fost spo
rită de două ori -și jumătate față de 
cea existentă la sfîrșitul anului 1965.

Dotarea cu mijloace de transport 
șl utilaje, extinderea mecanizării la 
o seamă de operațiuni, construirea u- 
nor noi oficii poștale de tranzit, pre
cum și o mai bună organizare a le
găturilor și schimburilor poștale au 
permis prelucrarea unui flux de tri
miteri poștale crescut, față de ni
velul anului 1965, cu peste 30 la sută 
la corespondență, cu 32 la sută la 
mandate cu plată și cu peste 80 la 
sută la ziare și publicații periodice.

O preocupare intensă a consti
tuit-o dezvoltarea sectorului radio. 
Din 1966 pînă la încheierea cincina
lului ' ■'! fost date în funcțiune 13 noi
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țiilor

stații de radio, dintre care unele de 
mare putere, capabile să asigure o 
acoperire integrală a teritoriului ță
rii cu programul I și, intr-o bună 
măsură, și cu programul 11. Crește
rea, în aceeași perioadă, cu 90 la 
sută a numărului de stații princi
pale de televiziune și de peste 3 ori 
a numărului de stații translatoare 
asigură, practic, acoperirea integrală 
a teritoriului țării cu programe de 
televiziune, excepție făcind 
zone limitate, în principal 
giunile muntoase.

Perspectivele generale ale 
tării multilaterale a economiei țării 
noastre, definite de programul adop
tat la Congresul al X-lea al P.C.R., 
sînt oglindite în proiectul noului 
plan cincinal pentru sectoarele de 
poștă și telecomunicații, care pre
vede o creștere a volumului de in
vestiții în acest sector cu circa 30 la 
sută față de sumele alocate în cinci
nalul încheiat. Astfel, în scopul dez
voltării, telefoniei automate în lo
calitățile urbane și rurale, .numai în 
anul 1971 vor fi realizate și' 
puse în funcțiune 39 000 de linii 
noi de abonat, dintre care 20 000 în 
rețeaua telefonică a Capitalei. Core
lat cu dezvoltarea rețelelor telefo
nice locale, se va mări capacitatea 
celei interurbane cu peste 300 km de 
cabluri de telecomunicații. Totodată, 
capacitatea rețelei automate interur
bane va crește cu 600 de joncțiuni, 
inclusiv echipamentul de transmisie - 
aferent. O seamă de lucrări sint pre-

• văzute și pentru sporirea capacită
ții rețelelor manuale interurbane și 
rurale. Se vor efectua și . lucrări de 
telecomunicații determinate de mo
dernizarea și sistematizarea orașelor.

Acțiunea de dezvoltare a rețelei de 
abonați telegrafici (telex) va conti
nua cuprinzînd în anul curent pu
nerea în funcțiune a încă 310 ase
menea linii. Pentru sectorul poștal, 
sarcinile de plan ale anului curent 
cuprind extinderea mecanizării prin
cipalelor faze ale prelucrării trimi
terilor poștale, precum și dotarea 
rețelei de oficii poștale cu 20 de o- 
ficii de tranzit și cu 10 oficii rurale. 
In sfîrșit, în sectorul de radiodifu
ziune și televiziune, in anul curent 
condițiile de recepție în centrele

populate se vor îmbunătăți prin pu
nerea în funcțiune a 5 stații de radio 
pe unde metrice Se vor 
totodată, o seamă de lucrări prelimi
nare pentru asigurarea realizării o- 
biectivului actualului cincinal pri
vind creșterea gradului de acoperire 
cu programe radio : de 1,5 ori pen
tru programul II și de circa 3 ori 
pentru programul III-

Mai buna servire a economiei și a 
populației în cincinalul care a în
ceput nu se va baza, exclusiv pe in
vestiții, pe modernizarea și dezvol
tarea mijloacelor de poștă și tele-

executa,

(Continuare în pag. a Il-a)

La Uzina de vagoane din A- 
rad se realizează cea mai mare 
parte din producția de vagoane 
a țării, aici semnîndu-se în ex
clusivitate certificatul de naștere 
al vagoanelor de călători. La 
fiecare 75 de minute constructo
rii arădeni scot azi pe poarta 
fabricii un vagon.

Cele 24 tipuri de vagoane marfă 
precum și cele patru variante 
de vagoane clasă asimilate în 
anii cincinalului trecut rulea
ză pe arterele de oțel din opt 
țări ale lumii. Din cadrul tipu
rilor de vagoane, a! căror nu
măr de fabricație a atins nu" de 
mult timp cifra de 60 000, men
ționăm vagoanele pe zece osii 
de 145 tone, destinate transportu
lui utilajelor grele și - transfor
matoarelor de mare capacitate 
și vagoanele de clasă ce pot ti 
integrate In componența trenu
rilor care depășesc viteza de 
120'kilometri pe oră Vagoanele 
de marfă destinate transportu- 

■ rilor de minereuri, cu o capa
citate de încărcare de 6(1 tone 
și o viteză de circulație pînă la 
120. kilometri pe oră, vagoanele 
confortabile pentru clasa a Il-a 
și cele conteiner reprezintă ulti
mele realizări ale constructorilor 
arădeni. în fotografie : Aspect • 
din sala' de montaj-sudură.

anumite 
din re-

dezvol-
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0 ÎNALTĂ expresie
A FORȚEI PARTIDULUI 
IN ANII ILEGALITĂȚII

Istoria de jumătate de veac a Parti
dului Comunist Român este istoria u- 
nei. lupte necurmate pentru eliberarea 
socială și națională a poporului ro
mân, pentru împlinirea înaltelor sale 
aspirații de libertate, independență, 
dreptate și bunăstare. Fapte strălu
cite jalonează drumul străbătut de 
partid de la crearea sa, constituind 
tot atîtea mărturii nu numai ale e- 
roismului și devotamentului partidu
lui față de popor, dar și ale capacită
ții, lui de a se situa în fruntea 
maselor și a le conduce cu mină si
gură in lupta revoluționară, cores
punzător intere
selor lor funda
mentale.

Un asemenea 
moment, ce va 
rămîne pentru 
totdeauna întipă
rit în conștiința 
generațiilor, îl 
reprezintă luptele 
muncitorilor pe-, 
troliști din ia
nuarie—februarie 
1933, de Ia care se împlinesc zilele a- 
cestea 38 de ani,

Parte integrantă șl punct culminant 
al bătăliilor sociale care au zguduit 
regimul burghezo-moșieresc in tim
pul crizei economice din 1929—1933, 
luptele muncitorilor petroliști. îm
preună cu cele ale ceferiștilor, des
fășurate aproape concomitent, s-au 
înscris ca o puternică manifestare a 
voinței clasei muncitoare, în frunte 
cu partidul ei comunist, 
opune politicii antipopulare 
lor exploatatoare, de a-și 
viață mai bună, a salvgarda dreptu
rile și libertățile democratice, a apăra 
independența și suveranitatea națio
nală. Desfășurate la scurt timp după 
instaurarea dictaturii fasciste in Ger
mania. luptele muncitorești din ia
nuarie—februarie 1933 au avut și o 
insemnâtat- internațională -a una 
din primele mari acțiuni muncito
rești pe plan mondial împotriva pe
ricolului pe câre-l reprezenta fas
cismul.

Semnificația luptelor din 1933 ne 
apare cu atit mai bogată, mai pro
fundă, în preajma gloriosului jubileu 
al semicentenarului partidului. Ele 
ilustrează cu pregnanță că într-o 
perioadă deosebii de grea, de mari 
frămintări sociale din existența po
porului nostru. activitatea parti
dului comunist a fosi implantată or
ganic in viata economică, politică și 
socială generală a țării, răspunzind 
necesităților stringente, cerințelor de 
progres ale societății românești. 
P.C.R. s-a afirmat ca neînfricatul de

tașament revoluționar, de avangardă 
al proletariatului, și totodată ca ex
ponentul intereselor vitale ale țără
nimii și intelectualității, ale unor 

' largi categorii sociale progresiste. 
Partidul a știut să se lege strîns de 
mase, să le mobilizeze și să Ie orga
nizeze în viguroase acțiuni, de o 
înaltă combativitate și eficiență. 
Subliniind amploarea luptelor munci
torilor petroliști din Valea Prahovei, 
tovarășul Ni"01ae Ceaușescu arăta : 
„Largul caracter de masă al acestor 
acțiuni. Ia care participă mii și mii de 
oameni ai muncii, formele deosebii

T

LUPTELE MUNCITORILOR PETROLIȘTI

DIN IANUARIE-FEBRUARIE 1933

de a se 
a clase- 
t'âuri o

de ascuțite ale luptelor, care au cul
minat cu ocuparea centrului orașului 
Ploiești de către mase, au demonstrat 
înalta combativitate a acestui deta
șament al proletariatului român. 
Rolul conducător al acțiunilor revo
luționare din Valea Prahovei l-a avut 
comitetul județean al Partidului Co
munist din România, care s-a spri
jinit pe activitatea organizațiilor sin
dicale locale, pe comitetele de grevă 
și de acțiune, din rindnl cărora fă
ceau parte muncitori din toate cate
goriile".

Fondul pe care s-au desfășurat 
eroicele lupte ale muncitorilor petro
liști l-au constituit consecințele eco
nomice, politice, sociale ale crizei 
economice mondiale din 1929—33 
Deosebit de acut s-au resimțit urmă
rile crizei in industria petrolieră, 
unde aproximativ trei sferturi din 
capitalul investit era capital străin 
tn dorința de a-și menține profiturile 
la un nivel ridicat, marile trusturi 
internaționale au intensificat în acei 
ani jefuirea rezervelor de petrol din 
România, căutind să-l obțină la un 
preț cît mai scăzut, pe seama exploa
tării muncitorimii. Concedieri masive 
au dus la reducerea personalului în
trebuințat în extracția țițeiului intre 
1929 și 1931 — de la 30 017 salariați la 
14 4GG salariați, adică la mai puțin de 
jumătate. Concomitent cu concedieri
le, societățile, petroliere au trecut Ia 
reduceri succesive de salarii, Ia ge
neralizarea muncii „prin rotație" care 
însemna de fapt șomaj parțial. La în-

ceputul anului 1933 cea mai maro 
parte a muncitorilor petroliști rămași 
in producție era incadrată in acest 
sistem, lucrînd intre 12 și 15 zile pe 
tună.

Perspective și mai sumbre s-au 
creat prin aderarea României la 
acordul semnat la Paris de repre
zentanții trusturilor petroliere din 
aproape toate țările capitaliste, acord 
care, spre a opri declinul prețurilor, 
prevedea o restrîngere considerabilă 
a producției de petrol. Pentru țara 
noastră, aplicarea acestui acord, sta
bilită pentru începutul anului 1933, 

însemna micșora
rea producției cu 
30 lă sută 
reducere 
sonal cu 
la sută, 
deri de 
Situația 
tabilă care Ii s-a 
creat i-a îndirjit 
la maximum pe 
muncitorii petro
liști împotriva 

stăpinilor autohtoni și străini ai in
dustriei petroliere.

Este meritul Partidului Comunist 
Român de a fi acționat prompt și 
eficient în aceste condiții, de puter
nică efervescență socială, afirmin- 
du-se ca sufletul luptelor muncitori
mii petroliste; organizatorul și con
ducătorul ei

Comitețul județean de partid a ur
mărit in primul rînd mutarea centru
lui de greutate al activității de partid 
in întreprinderi, în mijlocul muncito
rilor, 
partid și organizații 
rirea 
în partid a celor mai hotărîți și mai 
combativi muncitori. In același timp, 
ințelegind că succesul luptelor munci
torești poale fi asigurat numai prin 
atragerea maselor largi de muncitori, 
organizați și neorganizați, prin fău
rirea unității lor de acțiune, organele 
și organizațiile de partid și-au inten
sificat activitatea în sindicatele le
gale, au căutat noi forme, cit mai efi
ciente. de organizare și mobilizare a 
muncitorilor.

Viața însăși, 
în prim plan, 
comitetele de 
pentru aceste comitete este faptul că 
ele erau ale?e in adunări deschise — 
pe secții sau intreprinderi — de către 
întreaga masă a muncitorilor, îi re
prezentau pe toți muncitorii, indife-

Conf. univ. dr. N. Z. LUPU

și o nouă 
de per- 
circa 25 
noi' scă- 

salarii. 
insupor-

crearea de noi celule de
U.T.C., întă- 

rindurilor lor prin primirea

nevoile luptei au adus 
o asemenea formă, 

acțiune. Caracteristic

(Continuare în pag. a IlI-a)

Preocupări binevenite
1

I

REȘIȚA

PRODUSE CU
PERFORMANȚE
SUPERIOARE

. Zilele trecute — după cum s-a mai informat — s-a reunit colegiul 
Ministerului invătămintului pentru a analiza activitatea de educație 
fizică, și sport in invățămintul de toate gradele. Au fost dezbătute 
multilateral laturile esențiale ale acestei probleme de mare însemnă
tate, adoptindu-se măsuri concrete in unele privințe, iar in alte ches
tiuni, soluțiile fiind in curs de clarificare.

tn cele ce urmează relatăm despre citeva dintre principalele su
biecte discutate, precum și despre măsurile preconizate pentru dez
voltarea educației fizice și sportive a tineretului studios.

Ni se pare de însemnătate decisivă 
faptul că forul reunit zilele trecute a 
hotărit să atragă atenția tuturor con
ducerilor unităților de învățăm! nt. 
întregul corp profesoral. asupra 
conceperii educației fizice ca fiind la

-f
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REȘIȚA (corespondentul „Scîn
teii", Viorea Ciobanu). — Uzi
nele constructoare de mașini din 
cadrul grupului de uzine Reșița 
vor asimila în acest an noi și 
importante produse. Pină în 
prezent au fost nominalizate 33 
de noi produse avind la bază 
proiecte elaborate in țară, tot 
atîtea cit au fost asimilate in în
treaga perioadă 1966—1970. Ast
fel, se vor produce mai multe 
variante de motoare Diesel care 
vor aveax> greutate mai mică și 
un randament sporit, iar consu
mul de combustibil pe unitatea 
de putere se va reduce cu 12—15 
la sută : boghiuri pentru loco
motive care vor permite atinge
rea unei viteze de circulație de 
200 km pe oră, hidro și turbo- 
agregate de puteri diferite, ce se 
vor situa printre realizările de 
„vîrf“ în acest domeniu pe plan 
mondial.

fel de necesară, egală in valoare, cu e- 
ducația intelectuală, nu un simplu o- 
biect de studiu, ci un solid suport fizic 
pentru însușirea unui program școlar 
de 10—16 ani. mai mult, un suport 
de viată și muncă pentru viitorii ce
tățeni maturi ai țării noastre.

Pe tărîm practic, colegiul Ministe
rului Invătămintului a decis să ma
joreze, incepind cu anul școlar 1971— 
72, numărul orelor pentru educație fi
zică. astfel : in invățămintul preșcolar 
2—3 activități pe săptămînă. iar zil
nic. jocuri recreative la toate grupele 
de vîrstă : în invățămintul de cultură 
generală — trei ore săptămînal ; in li
ceele pedagogice, patru ore săptămî
nal ; in invățămintul superior se va 

. extinde predarea educăției fizice și 
la anul II de studii (cîte două ore 
pe săptămînă). în plus, cu începere 
din trimestrul al III-lea al anului 
școlar curent, se va introduce în în- 
vățămîntui general, liceal si profe
sional. în mod treptat, gimnastica zil
nică cu durata de 8—10 minute.

Cei ce au luat cuvintul au arătat 
că ora de educație fizică are 
încă o eficiență scăzută și nu reu
șește suficient să dezvolte gustul 
pentru mișcarea fizică și sport. Au 
fost aspru criticate metodele înve
chite și neatrăgătoare folosite de că
tre unii orofesori care mai cred și 
astăzi că problema educării fizice se 
limitează și se epuizează cu ocazia o- 
relor de curs. S-a Dledat convingător 
pentru o concepție armonioasă, echi
librată, a orelor de educație fizică, 
fără exces de „sportivizare" dar

Valeriu MIRONESCU
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Orice navă ajunsă in

tr-un port cheamă pilo
tul.

Cu 80 ani in urmă, a- 
tunci cînd, portul Con
stanța și-a înscris nu
mele pe coordonatele e- 
xisțenței sale moderne, a 
luat ființă și serviciul de 
pilotaj. Erau pe atunc.1 
trei oameni. Urmașii pio
nierilor pilotajului nostru 
maritim sînt astăzi in nu
măr de 28. Prezenți ta 
datorie ziua și noaptea. 
Le urmărim munca ore 
în șir. Un semnal radio, 
confirmarea primirii și o 
pilotină albă iese din 
port, despicind valurile, a- 
costind lingă nava care 
așteaptă in radă. Peste 
citeva clipe îl vedem apei 
pe pilot suspendat . intre 
cer și ape, ureînd scara 
de funii, pe punte. Un
sunet de sirenă și 
se îndreaptă spre intra
rea portului. De zece, de 
cincisprezece ori pe zi, 
pilotină .iese în larg’ j șt 
tot de atitea ori o navă 
încărcată cu mii de tone 
de mărfuri intră sau iese 
din port. Trafic portuar... 
In 1970 au acostat la Con
stanța 2 000 nave. Dublu 
față de 1965. Peste 5 ani, 
numărul lor se va dubla 
din nou.

Pe Gheorghe Leca, U: 
nul din cei 28, l-am în- 
tilnit după ce coborise pe 
cheu, de pe o navă sub 
pavilion elen, abia sosită 
in port. Leca este un om

robust, trecut de mult de 
prima tinerețe, cu obrazul 
însemnat de brizele măli
ne. De trei decenii iși 
face aici datoria. Astăzi 
este pilot clasa I. Șef de 
tură. In ultimii 20 de ani 
a pilotat peste 6 000 de 
nave.

— Se învață greu pro
fesia dv. ?

— Meseria de pilot nu 
se învață din cursuri s iu 
tratate. Mai precis, nu 
numai din cărți. Mai iu
tii de toate, un pilot tre
buie să fie un navigator 
cu experiență, un ofițer 
de marină cu o solidă 
pregătire. 1 se cere să cu
noască pină in cele mai 
mici amănunte adincimea 
fiecărei zone a bazinului 
portuar, tăria curenților, 
să aprecieze in orice îm
prejurare influența vîn- 
cului, capacitatea de ma
nevrare a fiecărei nave 
și să hotărască, in orice 
clipă, cea mai bună co
mandă. Aici nu-i 
greșit.

La ce folosesc 
nea amănunte ?

— De curind — 
vestește Andrei Tudorică, 
șeful serviciului de pilo
taj al portului — Leca a 

' pilotat intr-un spațiu _ li
mită de bazin, înțr-o îm
prejurare excepțională, ox 
navă cu un deplasament 
de 40 000 tone. Au fost 
momente de maximă în
cordare, urmărite cu a- 
tenție de reprezentanta

autorităților portuare. Cli
pele acelea de tensiune 
nu le-a trăit insă nimeni 
mai intens decit pilotul. 
După încheierea cu succes 
a manevrelor, o dată a- 
iuns in camera de odih
nă a piloților, și-a stors 
cămașa leoarcă de su
doare

II întrebăm 
pe comunistul 
Leca :

— In cit timp 
neva să ajungă

— Unui marinar cu vo
cație ii trebuie circa doi 
ani. Dar pentru perfec
ționare — și cred că a- 
cesta este țelul meseriei 
noastre — trebuie să lupți 
toată viața. (Gheorghe 
Leca omite să adauge că 
actuala generație de pi- 
loți maritimi ii datorează 
mult).

Ion Ghergliișteanu, Gh. 
Palade și alți piloți sint 
văzuți deseori, după orele 
de program, la danele de 
acostare aflate in con
strucție in noul port Con
stanța. Se sfătuiesc cu 
constructorii, se intere
sează de cele mai mici a- 
mănunte. Simplă curiozi
tate ? Nu. Acești oameni 
sint cei care, peste un an 
sau doi, vor folosi noile 
instalații portuare

Ca prim reprezentant al 
autoiităților portuare care 
urcă pe navele sosite in 
radă, pilotul trebuie să 
înțeleagă și să se facă în
țeles în cel puțin două

limbi de largă circulație. 
Leca, fără să fie singurul, 
de altfel, vorbește curent 
engleza, rusa, greaca, ita
liana și se descurcă bine 
in franceză, germană, a- 
rabă. A invățat singur, 
memorind sute și mii de 
cuvinte, incepind cu cele 
uzuale. A invățat. minat 
înainte de toate de res
pectul și dragostea față 
de profesie.

...După o furtună, unei 
nave i s-a avariat elicea. 
Un om grav bolnav la 
bord. Orice intîrziere pu
tea fi fatală. In asemenea 
împrejurări, primii soli
citați sint piloții. Șapte 
ore, într-o noapte cețoasă, 
pe o mare dezlănțuită, 
îmbarcați pe un remor
cher, Leca și tovarășii săi 
din tură au căutat 
grecească „Prosyon" 
vind un marinar

Alt episod : de curînd, 
pe un vint de forța a 8-a, 
o adevărată furtună, au 
fost introduse in puterea 
nopții., în bazinul portuai, 
șapte nave sosite in radă. 
Timp de 10 ore, uzi-, pină 
la piele, 'învingători in 
luptă cu furtuna, cu va
lurile, piloții și-au făcut 
din plin datoria. Piloții 
noștri, oameni pentru 
care sentimentul datoriei 
înseamnă totul, acolo, la 
marea poartă maritimă a 
tării...
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

TENIS

BOB

INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI PENTRU TINERET

ILIE NĂSTASE, FINALIST LA OMAHA

CAMPIONATUL MONDIAL DE LA
CERVINIA

Alte știri și rezultate sportive în pagina a lll-a

' SLATINA (corespondentul 
„Scînteii", Aurel Papadiuc). — 
La Fabrica de osii și bo
ghiuri din Balș a început 
construcția la hala de boghiuri, 
obiectiv important prevăzut în 
etapa a doua de dezvoltare a fa
bricii. Noua hală este prevă
zută cu 5 deschideri care vor a- 
dăposti secțiile forjă, prelucrare 
la cald, prelucrare la rece și 
anexa tehnică Pină in prezent, 
aici s-au executat. în cea mai 
mare parte, nivelmentul general 
Ia terenul de amplasament, iar 
la anexa tehnică s-au efectuat 
fundațiile și a început montajul 
primelor elemente de la schele
tul de rezistentă al construcției.

(Continuare în pag. a III-a)

ORADEA (corespondentul 
„Scînteii", Aurel Pop). — Munții 
Apuseni ascund însemnate co
mori pentru depistarea și ex
ploatarea cărora sînt alocate im
portante investiții. De curînd, au 
început lucrările în vederea va
lorificării zăcămintelor de bau
xită de la Roșia, din Munții Pă
durea Craiului. Incepind din 
trimestrul II al anului viitor se 
vor extrage de la 
100 000 tone bauxită 
va fi prelucrată la 
lumină din Oradea
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dualitatea culturală
TURNEUL TEATRULUI
DIN PIATRA NEAMȚ

Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț se 
poate felicita cu șan
sa de a se afla, ca 
teatru de provincie, în 
simpatia particulară a 
spectatorului bucu- 
reștean. Nu e un joc 
al capriciului această 
simpatie, ci rezultanta 
unor îndelung demon
strate prospețimi și 
mobilități de .spirit. 
Simpatia pe care și-a 
cucerit-o teatrul din 
Piatra Neamț e legată 
de un palmares de 
realizări artistice . no
torii, unele dintre ele 
adevărate surprize.

în climatul acestui 
sentiment s-a desfă
șurat și turneul de 
deunăzi al „pietre- 
nilor", în București. E 
drept, cele două ti
tluri din repertoriul 
turneului — Harap 
Alb (dramatizare după 
Creangă) și Balul ho
ților (măruntă come
die „trandafirie" a lui 
Anouilh) — au iscat, 
în raport cu turneele 
„de mare calibru"' din 
alți ani, oarecare ne
dumeriri, parcă sen
zația unei părăsiri de 
veleități.

Totuși, cel puțin în 
cazul Iui Harap Alb 
nu se putea vorbi de 
asemenea părăsire. 
Fiindcă nu se putea 
crede într-o simplă și 
formală decizie pro
gramatică la- acest 
teatru care. dator 
prin funcția lui să 
țină seamă în reper
torii de toate vîrstele 
tinereții, a ținut pînă 
azi seamă de ele, sta
tornic din perspectiva 
(instructivă și educa
tivă) a cerințelor ar
tei. Și fiindcă știam 
ce grea piatră de în
cercare este Creangă 
pentru acela ce se în
cumetă a-1 aduce ar- 

■țistic pe scenă.
Marea calitate a 

spectacolului construit 
la Piatra Neamț, pe 
textul basmului Iui 
Creangă, este de a nu 
fi dramatizare. „Ver
siunea scenică" a regi
zoarei Zoe Anghel 
Stanca propune, în 
fond, o lectură (în 
purul înțeles al cu- 
vîntului), copios și 
pas cu pas ilustrată și 
dinamizată, muzical și 
scenic, a basmului. ,în 
locul unui efort za- 

. darnic de restructu
rare dramatică, o ex
tragere și punere în 
lumină a valențelor 
istrionice pe care ver
bul și verva humuleș- 
teanului nu le ascun

de, în fond, niciodată. 
Soluția punerii lor în 
valoare este totuși, pe 
cit de plină de efect, 
pe atît de neașteptată. 
Spectatorul aude, așa
dar, textul ce-i este 
atit de familiar și e 
pus să-l confrunte, în
tr-o atmosferă de 
crescînd amuzament, 
cu un desen animat 
creionat de actori, 
care-i înfățișează (pe 
măsura și în liniile de 
peniță ale desenului 
animat, combinat cu 
o mare doză de re-

Insemnări de

Florin TORN EA

surse- marionetistlce) 
universul de umani
tate și de fantastic, 
de umor și de fabu
loase aventuri în care 
trăiesc și luptă eroii, 
în substanța acestui 
univers scenic a pă
truns, stilizat cu rafi
nament, în costumație, 
în colorit, în tiparul 
mișcării. în economia 
și ingenuitatea recuzi
tei și mijloacelor mi
metice și interpreta
tive, mult din jocul — 
și joaca — spontan și 
fermecător cabotine ale 
teatrului „făcut" de 
popor, ale Caprelor 
și Căiuților de prin 
partea locului. Folclo
rul astfel filtrat, fără 
pic de ostentație și 
mai ales fără pitoresc 
artizanal, -se așează, 
în registru cult, cu 
efectul unei moderni
tăți nebănuite. E a 
doua mare însușire a 
spectacolului, pentru 
care merită din plin 
calde prețuiri Gheor- 
ghe Căciuleanu (miș
carea scenică), Diana 
Ioan (costumele), Lu
cian Ionescu (ilustra
ția muzicală), Vladi
mir Popov (decorul). 
Dincolo de text — dar 
încorporîndu-1 — ei 
au închegat un ade
vărat balet Harap Alb 
care a păcătuit doar 
prin anumite fisuri 
sau trenări ritmice 
(mai ales în prima 
parte), printr-o nu tot
deauna bună pază a 
rigorii jocului, apa
rent disponibil, al pro
tagoniștilor, printr-o 
secătuire, pe alocuri, 
a invențiilor scenice, 
în afara acestora, 
ilustrația ' scenică a 
basmului (în care s-a

scos singur în relief 
Valentin Urîtescu) ar 
fi avut mult de cîști- 
gat dacă pe planul 
lecturii, Corneliu Dan 
Borcia, ca „povesti
tor", ar fi fost, prin 
accentul rostirii, ceva 
mai aproape de graiul 
de la... Humulești, 
dacă, prin chemarea 
rolului, și-ar fi îngă
duit mai puțină liber
tate în a uita că ros
tește un text de 
Creangă.

Semnătura lui Radu 
Penciulescu pe spec
tacolul Balul hoților 
ne-a oprit să ne ros
tim înainte de vre
me vreun cuvînt de 
neîncredere. Spectaco
lul, pe o lucrare mi
noră pentru însuși 
autorul ei, a fost însă 
parcă o voită demon
strație întoarsă pe dos 
a capacităților artis
tice de care dispun și 
regizorul și actorii 
teatrului. Pe canavaua 
unei farse-balet (de 
tip molieresc, se pre
tinde în caietul-pro- 
gram) s-a brodat un 
pretext de relaxare cu 
totul neașteptat de pe
riferic. Ne vine greu 
să pronunțăm cuvinte 
tari. Dar jocul delibe
rat buf între aparență 
și adevăr, ,cu vătuite 
accente satirice la u- 
nele moravuri de înal
tă societate și la sis
temul ei etic, acest 
joc propus de fran
cezul Anouilh presu
punea cel puțin efor
tul unei apropieri de 
ironia grațioasă a 
vervei pariziene, de 
altfel singurul merit 
al piesei. Am asistat 
insă la vizibile și je
nante eforturi depuse 
de echipa de la Pia
tra Neamț pentru a 
transforma o comedie 
(s-ar fi putut) spu
moasă dacă nu sub
țire, într-o'' ocazie de 
comicărie. Abia dacă 
am mai putut recu
noaște printre prota
goniști pe interpreții 
marilor succese, nu 
prea îndepărtate în 
timp, ale aceluiași 
teatru și, cu excepția 
citorva tușe, n-am iz
butit să-l descoperim 
în acest spectacol pe 
Radu Penciulescu pe 
care-1 cunoaștem.

în orice caz turneul 
teatrului de la Piatra 
Neamț, dacă ne-a lă
sat să recunoaștem în 
Harap Alb amprenta 
lui artistică, a lăsat în 
același timp în urmă 
și motive, cel puțin, 
de îngîndurare.

I

• TEATRUL NAȚIONAL 
„VASILE ALECSANDRI" DIN 
IAȘI a prezentat recent premie
ra pe țară a piesei „Cum se je
fuiește o bancă" de Samy Fa- 
yard. Regia și scenografia G. 
Teașcă.

9 TEATRUL TINERETULUI 
DIN PIATRA NEAMȚ a pre
zentat premiera piesei „întune
ricul" de Iosif Naghiu. Regia : 
Constantin Marinescu, student 
în ultimul an la I.A.T.C., la cla
sa de regie condusă de Radu 
Penciulescu. Decoruri : arh. Tra- 

! ian Nițescu. în distribuție.: Mi- 
1 tica Popescu, Boris Petroff, Va- 
( lentin Uritescu, Cornel Nicoara, •

Lucia Ștefănescu și Eronim Cri- ? 
șan. ț

TURNEUL TEATRULUI J

MUNCHNER KAMMERSPIELE
Ne vizitează țara Teatrul ) 

Munchner Kammerspiele din I 
R.F. a Germaniei, condus de i 
August Everding. 1

El va prezenta la București (la l 
sala Teatrului „Giulești)" și la .’ 
Brașov spectacolul „Play Strind- » 
berg" de Fr. Diirrenmatt (ver- i 
siune după „Dansul morții" de J 
A. Strindberg). ț

Regia spectacolului e semnată 1
do Hans Srhwpîlrart.

„NEMURIRE" ■
remarcabilă producție a studiourilor albaneze

Oepozit pentru alimentarea 
cu benzină a fîntînilor

EXPO
a Astăzi, la Galeriile de artă 

„APOLLO" are loc vernisajul u- 
nei expoziții colective în cadrul 
căreia își prezintă lucrările SEM- 
l’RONIU ICLOZAN, ION MI- 
TRICI, DAMIAN PETRESCU și 
IOANA STEPANOV.

ZITII»
• Marți, 2 februarie, va avea 

loc, la ATENEUL TINERETU
LUI (Aleea Alexandru nr. 38) 
deschiderea expoziției de păpuși 
MAGDALENA BORÂNESC.U.

t
18,00 Deschiderea emisiunii. Scena 

și ecranul.
18.30 Muzică populară. „Cîntecul 

— punte spre inimile oame
nilor". Intîlnire cu rapsodul 
Ion Blăjan. Prezintă Ion 
Brad.

18.50 Cincinalul 1965—1970 în cifre 
și imagini.

18,55 Campionatele mondiale de 
săniuțe. înregistrare de la 
Olang — Italia.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Agenda politică de Ion Măr- 

girieanu.
ROMANIA '71. AZI — JUDE
ȚUL BUZĂU. Emisiune de 
Toma Popescu. Imaginea A- 
lexandru Ionescu.
Roman foileton : „Doamna 
Bovary" (ultimul episod).
Ocolul țării în opt luni. Eml- 
siune-concurs în colaborare 
cu Biroul, de turism pentru 
tineret al C.C. al U.T.C. Par
ticipă echipele reprezentative 
ale județelor Alba, Bihor. 
Cluj, Mureș. Transmisiune de 
la Cluj. Prezentator Mlhai 
Viorea. (

'22,30 Telejurnalul de noapte.
22.45 De la cîntec, la cîntec... In

terpretează Anca Agemolu, 
Corlna Chirlac, formația „Ro
șu șl negru".

23,00 închiderea emisiunii.

20,00

20,30

21,20

•• 1
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în primele imagini ale filmului al
banez Nemurire sculptorul modelea
ză, din lut, chipul lui Ibrahim, comu
nistul, patriotul căzut în lupta de 
eliberare națională ; materialul in
form se animă sub mîna febrilă a ar
tistului, trăsăturile dîrze ale tînăru- 
lui erou prind treptat contur, devin 
tot mai precise, expresia cîștigă în 
profunzime. Acest început prefigu
rează desfășurarea filmului însuși : 
portretul cinematografic al lui Ibra
him se desăvîrșește progresiv, din a- 
mintirile tovarășilor săi, amintiri 
care, oferind substanță unor epi
soade separate, pun 'în lumină dife
rite laturi ale personalității eroului 
principal și compun, prin succesiu
nea lor, imaginea înălțătoare — și 
veșnică, asemenea sculpturii turnate 
în bronz — a omului din popor care 
a trăit, a luptat și s-a jertfit pen
tru triumful idealurilor de libertate 
ale poporului său.

Urmărind caracterizarea persona
jului central, regizorul Viktor Ghika, 
secondat de înzestratul operator Ilia 
Terpini, evocă în același timp, în 
notații edificatoare, perioada întune
cată a ocupației hitleriste, atmosfera 
satului populat îndeosebi de vîrstnici 
și copii — pentru că aproape toți cei 
în stare să lupte luaseră drumul 
munților, deveniseră partizani — 
demnitatea cu care cei rămași acasă 
au înfruntat represiunile organizate 
de naziști și de trădătorii colabora
ționiști (ca în episodul în care bă- 
trînii țărani preferă să moară de- 
cît să-l dea ocupanților pe Ibra
him). De la un episod la altul, filmul 
schițează tabloul social al epocii, re
memorează eroismul și forța acțiuni
lor întreprinse de luptătorii revolu-

ționari, condițiile activității ilegale. 
Dar „Nemurire" nu este propriu- 
zis un film de partizani și nu mi
zează pe dinamismul înfruntărilor 
armate. Există momente de tensiune, 
dar autorii se bizuie, adesea, pe pu
terea de convingere a dialogului 
spre a evidenția psihologia, tăria 
de granit a caracterului eroului prin
cipal, generozitatea idealului care-I 
animă pe Ibrahim. Bine interpretat 
— și merită relevat jocul sobru 
al actorilor Sander Prosi, Piro Mani, 
Kardi Roshi, Petrika Riza, con
tribuția de calitate a întregii dis
tribuții — filmul surprinde evoluția 
diferitelor personaje sub influența lui 
Ibrahim, semnificativ fiind în acest 
sens procesul de clarificare pe care-1 
parcurg cei doi tineri, copiii medi
cului în a cărui casă se ascunde, 
grav rănit, eroul principal.

...în episodul final îi vedem pe 
acești doi tineri, în tranșee, printre 
partizani, în momentul unei bătălii 
decisive împotriva ocupanților na
ziști — și-1 vedem și pe Ibrahim, 
plecînd într-o misiune din care nu 
va mai avea să se-ntoarcă. Unul din
tre acești tineri este sculptorul de 
azi, cel care a creat portretul în 
bronz al eroului căzut ; împreună cu 
sora sa, care-1 iubise pe Ibrahim, și 
cu alți cîțiva foști partizani, ei poar
tă acum bustul tovarășului lor spre 
locul unde va fi instalat. Filmul 
consemnează amintirile fiecăruia din
tre ei, realizind astfel portretul sim
bolic al unui erou al poporului al
banez, nemuritor ca și idealul înalt 
pe care l-a întruchipat.

D. COSTIN

Ca în fiecare oraș, 
și în Zalău există un 
depozit de benzină și 
petrol, altfel spus, o 
bază de aprovizionare 
cu carburanți pentru 
autovehicule. Numai 
că unitatea sus-amin- 
tită nu umple numai 
rezervoarele mașini
lor, ci aprovizionează, 
și încă din abunden
ță... apartamentele ce 
se află in vecinătate. 
Din rezervoarele de
pozitului benzina se 
infiltrează prin pă
mânt și ajunge în 
fintînile și curțile ve
cine, impregnează pe
reții caselor. Povestea 
este veche. A început 
anul trecut în luna no
iembrie, cînd trei fa
milii de pe strada Tu
dor Vladimirescu, de 
la numerele 42, 44, 46, 
au sesizat conducerea 
depozitului, în persoa
na șefului Vasile Mol

nar, că fintînile din 
curte conțin, intr-un 
procent apreciabil, 
benzină. După vreo 
două luni s-a dat dis
poziție să se scoată 
benzina din fintini. 
Probabil in scopul re
cuperării lipsei in 
gestiune (înainte cu o 
lună, controlul finan
ciar descoperise o lip
să de aproape 4200 
lei). Șeful depozitului 
anunță I.L.P.P. — 
Cluj, specialiștii che
mați vin, dezgroapă 
conducta, o îngroapă 
la loc și se duc cu 
sentimentul datoriei 
împlinite. Dar treaba 
se dovedește zadarnică, 
pentru că benzina se 
infiltrează din nou: de 
astă-dată in dușumele, 
în pereți, peste tot. 
Specialiștii vin pentru 
a doua oară, în frunte 
cu directorul întreprin
derii, loan Căpușteanu.

Se propun din nou mă
suri de remediere și, 
după un studiu ad-hoc, 
în colaborare cu consi
liul popular orășenesc, 
reprezentat de vicepre
ședintele Victor Crețu, 
se ajunge, in sfirșit, la 
concluzia că... e necesar 
să se dezgroape con
ducta : „E posibil să se 
fi spart" !

Ceea ce trebuie să 
menționăm este că a- 
ceeași sugestie o făcu
seră încă de la bun în
ceput și locatarii case
lor inundate de benzi
nă. Dar nici forul tu
telar clujean și nici 
consiliul popular orășe
nesc nu i-au ascultat. 
Acum lucrările trebuie 
reluate, iar reparațiile, 
desigur, costă. Sintem 
curioși să aflăm, din 
buzunarul cui... ?

Vasile RUSU 
corespondentul 
„Scînteii"

JOETEA

Cizmele-sugativă
o invenție... nesanctionată

5 J

Crește familia 
„TE ROM"

Dacă pînă nu de mult „Te- 
romul" însemna un singur tip 
de fibre si fire sintetice, în pre
zent se poate vorbi de o familie 
a „Teromului". în laboratoarele 
Institutului de chimie „Petru 
Poni“ din Iași a fost creat un 
nou produs destinat industriei 
textile — o fibră obținută 
prin combinația in proporții 
optime a poliesterilor cu poli- 
amidele. Țesăturile realizate 
din acest nou produs au ca
lități superioare, permit o fi
xare mai bună a coloranților si 
își păstrează proprietățile fi- 
zico-mecanice. Cercetătorii in
stitutului, în colaborare cu cei 
ai Uzinei de fibre si fire sinte
tice din Iași, au elaborat și teh
nologia de producție la scară" 
industrială a noii fibre sintetice.

FILME IN
Ultimul samurai — producție 

a studiourilor japoneze, în regia 
Iui Masaki Kobayshi. Răsvrăti- 
rea unei familii de samurai îm- 
'potriva suzeranului lor ; o ple
doarie pentru dreptul la dragos
te, în condițiile tiraniei de castă 
din Japonia de la mijlocul seco
lului al 18-lea, în fruntea distri
buției : Toshiro Mifune.

PREMIERĂ
Un italian în America — pro

ducție italiană. Comedie de si
tuații, interpretată de Alberto 
Sordi (care semnează și regia) și 
Vittorio de Sica.

Băieți buni, băieți răi — pro
ducție americană, în regia lui 
Burt Kennedy Film de gen 
western, cu Robert Mitchum în 
rolul principal.

CARNET MUZICAL

Seară de
Printre multele formații camerale 

apărute în ultimii ani — unele..din
tre ele posesoare ale. unor remarcabile 
calități apreciate în țară și peste ho
tare — cvartetul „Philharmonia" o- 
cupă un loc aparte. Formația alcă
tuită din George Nicolescu, Theodor 
Țincu, Gheorghe Jalobeanu și Ma
rius Suciu abordează cu maxime șan
se de reușită un repertoriu de o mare 
amplitudine stilistică.

Ultima apariție concertantă a cvar
tetului „Philharmonia" s-a înscris 
convingător în rîndul reușitelor ma
nifestări camerale cu care această 
formație — prea rar prezentă în via
ta noastră muzicală — ne-a obiș
nuit.

în program au figurat lucrări de 
Zeno Vancea, Schumann și Schubert.

Indiscutabil punctul de atracție l-a 
constituit prima . audiție a Cvartetu
lui nr. 5 de Zeno Vancea. Maestru al 
genului, Zeno Vancea obține prin 
ultima sa lucrare o remarcabilă ple
nitudine expresivă. Este o pagină în 
căre noblețea și generozitatea melo
dică se împletesc cu un oarecare ca
racter ascetic, în care se impun am
plitudinea sonoră și varietatea tim
brală.

Din audiția acestei lucrări se de
gajă o prospețime adolescentină stă- 
pinită ferm de luciditatea și măsura 
experienței. îmbinînd cu măiestrie 
modalități diverse — deseori întîl- 
nim intonații ce descind din suflul 
enescian — Zeno Vancea ajunge la 
o sinteză relevabilă, la un limbaj 
particularizat, neconfundabil. .

O simplă apreciere favorabilă este 
departe de a surprinde calitățile in
terpretării pe care membrii cvarte
tului au dat-o acestei pagini came
rale. Trecînd cu dezinvoltură peste

concerte
dificultățile textului, George’ 'Nico
lescu, Theodor Țincu, Gheorghe Jalo
beanu și Marius Suciu au. intuit per-, 
fect sensul expresiv al muzicii, re- 
creînd-o.

Cvartetul in La major op. îl nr. 3 
de Robert Schumann solicită, prin 
distanța mare de concepție și de rea
lizare, formației o deplină detașare, 
o totală reîncadrare într-o altă lume 
stilistică, o mutație de optică și de 
modalități interpretative. Membrii 
cvartetului „Philharmonia" ne-au o- 
ferit și de această dată o emoționan
tă și exactă interpretare a creației 
acestui maestru al romantismului. 
Contopirea de gingășie poetică cu 
dramatismul, exuberanța dansantă a 
finalului (o explozie stenică), depli
na acuratețe stilistică, dar mai pre
sus de toate știința cu care au con
dus discursul sonor integrîndu-1 în
tr-o arhitectură formală de o consis
tență aproape palpabilă, au fost ar
gumentele supreme ale interpretării 
cvartetului „Philharmonia", formație 
căreia îi prevedem o evoluție dintre 
cele mai remarcabile.

Mihai MOLDOVAN

• Compozitorul Mihai Moldo
van este prezent — joi 4 februa
rie — cu o primă audiție, piesa 
Scoarțe, în concertul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii di
rijat de Mircea Basarab ; pro
gramul mai cuprinde lucrări de 
Ravel și Mahler, solista serii 
fiind pianista franceză Anne 
Queffclec.

i Mai mulți clicnți ai 
i unităților de incălță- 
, minte ale cooperati

vei meșteșugărești 
„Steagul

' Ploiești ni 
' că cizmele 
' comandate 
i ționate 
i 385 lei 
, un fel 

gativă. 
spunea. Vasile

' culescu din 1
1 str. Mărășești
1 le-a încălțat o singu- 
i ră dată cînd s-a dus la 
, piață. Era o zi umedă, 
, de decembrie. Cind s-a 

întors, a constatat că 
talpa și pielea cizme-

' lor trăseseră apa mai 
ceva decît un burete".

1 Am expus aceste 
i observații responsabi- 
i lului unității din str. 
, Teatrului, tovarășul 
, Vasile Gavrilescu, om 
, cu multă experiență 
, in meserie. El a recu- 
, noscut deîndată că... 
, „se întimplă să „iasă" 
, și cizme cu defectul 
, arătat. Dar — se apă- 
, ră1 el, împreună cu 
, alți. meșteri prezenți

I •

roșu" din 
s-au plins 
de damă 

și confec- 
prețul de 

sini
la

și 640 iei
de incălțări-su- 

„Soția mea, 
" Stăn- 

Plopeni, 
nr. 7,

la discuție — nu 
sintem noi de vină. 
Serviciul de aprovizio
nare al cooperativei 
„ne bagă pe git" talpă 
și piele de calitate ne
corespunzătoare". Spre 
încredințare ne-a a- 
rătat niște crupon, pe 
care era scris : „tal
pă de calitatea I“, a- 
testată de ștampila 
C.T.C.-ului. „Cum să 
facem dintr-o aseme
nea piele cizme 
bună calitate ? — 
întreabă meșterii, 
început am vrut 
refuzăm comenzile, 
dar conducerea co
operativei ne-a muș
truluit.

Am încercat să lă
murim lucrurile cu 
președintele coopera
tivei „Steagul roșu", 
tovarășul Gheorghe 
Dumitrache, dar n-am 
reușit. Tov. Dumitra- 
che consideră : 1.
La atîtea sute de co
menzi pot fi acceptate 
și rebuturi (bineînțe
les plătite de client) ; 
2. Vina nu e a coope
rativei, ci a cumpără-

că 
pe 
le 

de
BRĂILA

■ n

de 
se 
La 
să

torului, pentru 
„poartă cizmele și 
timp umed"... (Să 
folosească în loc 
papuci de casă ?).

Interlocutorul nostru 
nu a recunoscut — 
dar materialele din u- 
nități stau mărturie 
— că șeful serviciului 
aprovizionare, Teodor 
Găinaru, și achizitorii 
în subordine sint ex
trem de indulgenți la 
recepționare, preluind 
de la fabrica „Pionie
rul" din București și 
de la alte unități ale 
Ministerului Industriei 
Ușoare materiale de 
slabă calitate. Socotim 
că nu mai este nevo
ie de alt comentariu 
pentru a se înțelege 
că mentalitatea con
ducătorilor cooperati
vei respective, opinia 
lor asupra modului 
cum trebuie servit 
clientul se află în
tr-o flagrantă contra
dicție cu cerințele 
unui comerț civilizat.

C. CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

In ultimii ani, re
țeaua unităților presta
toare de servicii pen
tru populație a crescut 
vizibil. Poate și pentru 
acest motiv iți vine 
greu să crezi că in
tr-un municipiu cum 
este Tulcea nu poți 
repara un aparat de 
radio cu tranzistori sau 
aparatul de radio de 
la bordul unui auto
mobil. Și totuși...

Călcăm pragul uni
tății de reparații radio 
a cooperativei „Uni
rea", din modernul 
complex de deservire 
situat pe strada Mah- 
mudiei. Un anunț, scris 
cu litere cit palma, te 
pune în cunoștință '• 
„Nu reparăm aparate 
radio auto și portati
ve". Intrăm, totuși, cu 
speranța că anunțul se 
referă la timpul trecut. 
Tehnicianul căruia ne 
adresăm dă același 
răspuns descurajau! : 
„Nu reparăm aparate

de radio... nu avem a- 
paratură..."

La sediul cooperati
vei „Unirea", stăm de 
vorbă cu vicepreședin
tele Omer Negeatin și 
cu dispecerul Ion Glo- 
deanu :

— E adevărat, nu re
parăm aici aparate de 
radio pentru automo
bil. Primim uneori a- 
semenea aparate, dar 
le trimitem la.. Con
stanța. Reparăm, in 
schimb, tranzistoare. 
Am efectua și Repara
ții la aparatele radio 
auto, dar nu avem a- 
paratură...

— Dar, ce aparatură 
reclamați ?

— Simplu : acumu
latoare...

Facem cale întoarsă, 
la unitatea de repara
ții radio a cooperati
vei „Unirea", singura 
de acest gen în Tulcea. 
Ne însoțește și dispe
cerul care avea să se

convingă de anunțul 
potrivit căruia unita
tea care repară apa
rate radio nu repară... 
tocmai asemenea a- 
parate.

„Vom rezolva pro
blema, precis — ni se 
spune. Trimitem un 
om la specializare în 
reparații de aparate 
radio auto și magne- 
tofoane". Spre 
dințare, ni se 
și o adresă 
in acest scop căițe 
U.J.C.M. Nu știm cit de 
„precis" se va rezolva, 
dar pînă una, alta ne 
permitem să amintim 
tovarășilor din condu
cerea U.J.C.M. Tulcea 
că au datoria să repa
re cit mai grabnic a- 
cest sistem de „repa
rații".

incre- 
arată 

făcută

T. OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

POȘTA Șl TELECOMUNICApiLE
(Urmare din pag. I)
comunicații. în centrul preocupărilor 
noastre se află acum sporirea efi
cienței economice și a productivității 
muncii, precum și îmbunătățirea ca
lității prestațiilor.

O seamă de măsuri, care au con
tribuit la o îmbunătățire substanția
lă a indicatorilor de eficiență în pe
rioada cincinalului precedent, vor fi 
intensificate în actualul cincinal. Ast
fel, prin reducerea sistematică a 
cheltuielilor, cuprinderea cît mai 
mare, în procesul de producție a re
zervelor interne și folosirea rațio
nală a forței de muncă, sarcina de 
a reduce cheltuielile la 1 000 lei ve
nit în proporție de peste 2 ori va fi 
înfăptuită începînd din acest an. 
Indicatorii de eficiență în dome
niul investițiilor vor fi îmbună
tățiți prin creșterea gradului de fo
losire a suprafețelor construite exis
tente și a celor ce se vor rea
liza în actualul cincinal, precum și 
prin reducerea cu peste 14 la sută 
a costului mediu specific la clădi
rile pentru centrale și oficii. Ca ur
mare, ponderea lucrărilor de con
strucții și montaj se va reduce cu 
11 la sută. De asemenea, am luat și 
vom lua în continuare măsuri care 
să asigure buna intreținere a rețe
lelor. echipamentelor și utilajelor, 
precum și exploatarea rațională a 
acestora.

Pornind de la premisa că eficien
ta economică și . calitatea prestații
lor, în condițiile de dotare a sec
toarelor de poștă și telecomunicații 
cu mijloace moderne, de înaltă teh
nicitate — proces care se va inten
sifica în cursul actualului cincinal *- 
impun cuprinderea întregului perso
nal în diferite forme de instruire și 
perfecționare a pregătirii profesiona
le, am prevăzut lărgirea actualei re
țele de învățămînt a Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor în pe
rioada cincinalului curent. Este vor
ba de darea în folosință a unui nou 
complex școlar cu 20 săli de clasă, 
12 laboratoare și un cămin cu 600 
de locuri, precum și dotarea rețe
lei de învățămînt cu materiale și u- 
tilaje la nivelul cerințelor actuale ale 
tehnicii de poștă și telecomunicații, 
în aceeași ordine de idei, vom acor
da o atenție deosebită acțiunii de 
reciclare a cadrelor de specialiști 
care lucrează în sectorul nostru, ți- 
nînd seama de faptul că activitatea 
de organizare și de exploatare a mij
loacelor tehnice moderne solicită din 
pat tea cadrelor cunoștințe tot mai 
cuprinzătoare, ca urmare a comple
xității crescînde a structurii rețele
lor și echipamentelor de telecomu
nicații, creșterii considerabile a in
tensității fluxului de comunicații te
lefonice. telegrafice și poștale, pre
cum și a gradului de automatizare 
a întregului sector.

Aceiași factori ridică noi probleme

privind adaptarea metodelor de lucru 
la noile condiții în care volumul da
telor de prelucrat crește în raport 
direct cu majorarea volumului de 
prestații telefonice, telegrafice și 
poștale. în actualul cincinal, bună
oară, numărul noilor abonați în re
țeaua telefonică a Capitalei va fi de 
aproape trei ori mai mare decît al 
celor care și-au instalat telefoane în 
perioada 1966—1970. Totodată, dezvol
tarea sistemului informațional, ca și 
intensificarea relațiilor de . cooperare 
între unitățile economice, atît pe plan 
intern cît și cu firme de peste hotare, 
vor determina în actualul cincinal o 
solicitare mult mai mare a rețelei 
telex. în aceste condiții, se impune o 
mărire considerabilă a capacității de 
prelucrare a datelor cu privire la e- 
vidența abonaților și facturarea pres
tațiilor. Analiza tehnico-econ-.'.mică a 
acestei probleme, efectuată în cinci
nalul încheiat, a arătat că trecerea la 
sistemul de prelucrare a datelor și 
întocmirea facturilor pentru prestații 
cu ajutorul unui calculator clectronîc 
se impune chiar din primii ani ai ac
tualului cincinal. Măsurile, inițiate în 
cincinalul încheiat, în vederea pregă
tirii condițiilor necesare folosirii efi- 
ci'ente a tehnicii noi de prelucrare a 
datelor referitoare la evidenta abo
naților și facturarea prestațiilor, vor 
fi încheiate în cursul acestui an.

Ccnștienți de rolul telecomunicați
ilor și al comunicațiilor poștale in 
îndeplinirea programului de dezvol

tare a economiei naționale, de fap
tul că în cursul ultimilor ani în ac
tivitatea noastră au continuat să se 
înregistreze anumite lipsuri și defi
ciențe — ca lipsa de stabilitate in 
funcționarea unor centrale telefonice 
urbane noi, servirea cu intîrziere a 
unor legături telefonice interurbane 
sau intîrzieri în transmiterea unor te
legrame, comportarea necorespunză
toare față de public a unor salariați 
— vom acționa cu perseverență spo
rită pentru întărirea disciplinei în 
toate compartimentele, Ia fiecare loc 
de muncă. îndeosebi prin stabilirea 
exactă a răspunderilor individuale și 
aplicarea consecventă a prevederilor 
legale de stimulare a celor merituoși 
și de sancționare a celor care nu în
țeleg să-și facă în mod ireproșabil da- 
toiia. în acest scop, concomitent cu 
acțiunile de intensificare a controlu
lui, au fost luate măsuri ca în ca
di ul instruirii și ridicării calificării 
profesionale pe lingă completarea cu
noștințelor și deprinderilor profesio
nale, sâ se asigure un nivel înalt de 
etică profesională.

Lucrătorii din sectoarele de poștă 
și telecomunicații sînt hot.ărîți să în
deplinească intocmai sarcinile trasa
te de partid și înscrise în planul de 
stat, sâ contribuie în acest an, ca an 
de început al unui nou cincinal, cu 
eforturi sporite ia ridicarea pe o 
treaptă superioară a eficienței econo
mice a muncii lor, la consolidarea sis
temului informațional, la dezvoltarea, 
diversificarea și imburiătățirea calită
ții serviciilor către populație.
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Sortiment diversificat 
de produse pentru 

constructori si comerțI »
Industria locală din municipiul 

Sibiu, prin unitatea sa „AMET", 
produce pentru organizațiile de 
construcții și cbmerț 
ment diversificat de 
binale metalice, uși, 
ferme de acoperiș, rame și ca
pace pentru gurile de scurgere 

, și canalizare etc. Execută, de a- 
I semenea, comenzi speciale în 

fier forjat. Aceeași întreprindere 
I realizează un bogat sortiment de 

mobilă, cu vînzarea în rate. 
Printre modelele fabricate aici, 
de o bună apreciere se bucură 
câmera tip „Păltiniș", cu furnir 

I de nuc. Este o garnitură elegan- 
. tă și compusă din mai multe pie- 
' se : dulap combinat, studio, masă 
| extensibilă cu patru scaune ta- 

pițate și 
I „AMET" 
, modele de canapele extensibile, 
1 canapele de colț, denumite su- 
| gestiv „Alina" și „Junior", tot cu 

furnir de nuc, precum și paturi 
I „Elegant" pentru adulți și copii 
I Articolele amintite sînt vîndu- 

te la prețuri convenabile și au o 
| execuție îngrijită. Ele pot fi a- 

daptate la apartamentele nou 
I construite de orice confort. Pen- 
I tru calitățile și liniile moderne 

de execuție, produsele de mobilă 
I ale întreprinderii de industrie 

locală „AMET" din Sibiu sînt 
I solicitate într-un volum tot mai 
I mare și Ia exporj

un sorti- 
produse : 
ferestre,

toaletă cu oglindă, 
mai fabrică diferite

'1(
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Un nou ansamblu 
de locuințe

.i»
Cifra apartamentelor care ari' 

fost date în folosință locuitori
lor municipiului Brăila. în anul 
trecut, se apropie de 1 500. Noile 
cartiere, „Hipodrom". „Obor" și 
„Marna" au fost dezvoltate si 
dotate cu un liceu cu 16 săli de 
clasă, o creșă cu 100 de locuri, 
un complex comercial și unități 
prestatoare de servicii către 
populație, totalizînd un spațiu 
de peste 2 500 metri pătrați.

De curînd. Brăila a fost între
gită și înfrumusețată cu cel mai 
tînăr ansamblu de locuințe-„A- 
pollo". care cuprinde blocuri 
moderne : ..Selena". „Uranus". 
„Neptun". „Jupiter. „Saturn". 
Noua „constelație" adună în a- 
partamente confortabile circa 600 
de familii.

BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

A

In construcție — 

un supermagazin
în orașul Bistrița au început 

lucrările de construcție a unui 
“nou supermagazin. Aflată în 

vecinătatea blocurilor din com
plexul Viișoara. această mo
dernă unitate comercială va a- 
sigura o bună aprovizionare 
pentru locuitorii cartierului res
pectiv. în afară de unități cu 
produse alimentare și industri
ale. supermagazinul va dispune 
de diferite sectoare prestatoare 
de servicii către populație.

MUREȘ

Omagiu la unS 
jubileu floral

Se împlinesc 30 de ani de cînd 
incinta de circa 20 de hectare a 
Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni se transformă, an de an, 
din primăvară pînă toamna tir- 
ziu. într-o frumoasă grădină de 
flori. în ansamblul straturilor și 
rondurilor au fost prezente, 
de-a lungul anilor, și creațiile 
florale din timpul iernii ale ma
estrului grădinar Efrieric Dan. 
Anul trecut însă inundațiile au 
devastat rondurile si sera de 500 
m.p. Dar Emeric Dan nu s-a 
descurajat și pentru primăvara 
care se apropie a pregătit o 
gamă largă de flori, printre care 
peste 2 000 trandafiri : ..Super- 
star" „Balerina". „Lisassia", 
„Rumba". „Bettina" etc., ono- 
rîndu-si astfel „împlinirea" celor 
trei decenii de stăruitoare cău
tări novatoare

Spital 

și policlinică 

la Craiova
în orașul Craiova au fost date 

în folosință un spital cu 1 620 
paturi și o modernă policlinică 
în cadrul căreia se vor acorda 
anual 600 000 consultații. în 
noua clădire funcționează secții 
de chirurgie, cardiologie, obste- 
trică-ginecologie și altele

în ultimii cinci ani. la Cra
iova au fost incluse în rețeaua 
sanitară un dispensar cu două 
circumscripții, două centre sto
matologice. cîteva grădinițe și 
o statie de salvare dotată cu 60 
autosanitare.

(DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII")
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Surpriză în campionatul 
mondial de bob!

Cronica zilei

CAMPIONATUL MASCULIN:

Un derbi excelent:

Steaua-Dinamo București 12-12
CLUJ (prin telefon). — întîmpla- 

rea (sau criteriul valoric ?>) a făcut 
ca ieri, în ultima zi a turneului de 
sală de la Cluj, programul să pre
vadă meciuri directe, pe perechi, 
tocmai între echipele care ocupă 
sau... aspiră la locurile de jos în sus 
ale clasamentului. Publicul clu
jean, pentru care handbalul a deve
nit o pasiune, și-a marcat prezența 
în tribunele sălii pe măsură ce se 
apropia partida principală, Steaua— 
Dinamo.

Și la handbal, Steaua și Dinamo, 
cele două binecunoscute cluburi 
sportive românești, prezintă echipe 
printre cele mai bune din țară. în- 
tilnlrea lor de ieri ne-a demonstrat 
încă o dată acest lucru. Partida — 
de mare miză — decisivă poate 
pentru cucerirea titlului, a produs 
satisfacții evidente spectatorilor. 
De altfel, și echipelor, pentru că, 
dună părerea noastră, rezultatul fi
nal ți2—12) este perfect echitabil și 
nu dezavantajează nici una din cele 
două forțe ale handbalului nostru.

Angajîndu-se de la bun început în- 
tr-o pasionantă luptă pentru victorie, 
Steaua și Dinamo, indiferent de ju
cătorii care s-au aflat la un moment 
dat pe teren, au dat valențe dra
matice desfășurării întîlnirii. Evolu
ția scorului și jocului în sine ne-au 
arătat că Dinamo este echipa cu po
sibilități mai serioase la victoria fi
nală. în primele minute ei au avut 
inițiativa. Rareori i-am văzut pe 
handbaliștii antrenați de Oprea, Vlase 
într-o z semenea formă, luptînd din 
tot shttetul pentru succesul cu

lorilor clubului lor. Licu este jucă
torul care s-a detașat categoric 
in meciul de ieri. Exceptînd unele 
durități (pentru care nu are nici 
o scuză) comise în repriza se
cundă, el a fost de departe cel mai 
bun de pe teren. Aportul său s-a re
simțit vizibil ; în apărare — un ade
vărat zid de netrecut, iar în atac — 
golgeter incontestabil : a marcat ju
mătate din totalul golurilor echipei 
sale ! Din tabăra cealaltă, Gruia s-a 
evidențiat din nou. înalta lui clasă 
s-a exprimat ieri prin eficacitatea 
șuturilor la poartă. A înscris 6 goluri 
prin șuturi magistrale și poate că 
echipa sa ar fi terminat învingătoare 
dacă el (ca și tînărul Stockl) n-ar fi 
ratat cite o lovitură de la 7 metri.

Ceea ce, se pare, a schimbat întru- 
cîtva soarta meciului este faptul că, 
intrat în joc în minutul 15, cînd Di
namo conducea cu 5—1, Gruia a în
scris 3 goluri splendide, reducînd 
scorul și redînd speranțe coechipieri
lor. Tot Gruia este și autorul golului 
egalizator : în minutul 52, Dinamo 
conducea cu 12—10, pentru ca la 
scurt timp după ce Stockl a înscris 
din 7 metri, Gruia să egaleze !

★

în urma turneului clujean, clasa
mentul are în frunte pe Steaua cu 
30 de puncte. La trei puncte diferen
ță se află pe locurile II și III Dinamo 
București și Universitatea București. 
Campionatul va fi reluat în primă
vară pe terenuri în aer liber.

TURNEUL DE TENIS DE LA

OMAHA

llis Năstase, 
in finală 

cu Cliff Richey
Finala probei de simplu băr

bați din cadrul turneului inter
național de tenis pe teren aco
perit de la OMAHA (Nebraska), 
se va disputa între românul 
ILIE NĂSTASE și americanul 
CLIFF RICHEY. în semifinale, 
ILIE NĂSTASE l-a învins, la 
capătul unei partide de mare 
spectacol, cu 6—4, 0—6, 6—4 pe 
brazilianul THOMAS KOCH. 
Cliff Richey s-a calificat in fi
nală, întrecîndu-1 cu 7—5, 7—5 
pe compatriotul său Jim McMa
nus.

în finala probei de dublu 
bărbați se vor întîlni perechile 
Koch, Graebner și Osborne, 
McManus.

Trofeul „Martini" 
la floretă

Competiția internațională mas
culină de floretă trofeul „Mar
tini" a continuat duminică după- 
amiază la Paris. In sferturile de 
finală, Revenu (Franța) I-a în
vins cu 10—7 pe Tănase Mu- 
reșanu (România). Ceilalți ca
lificați pentru turul următor 
sînt francezii Boscherie, Tal-' 
vard, Courtillat, Noel, italianul 
Pinelli, maghiarii Szabo și Ka- 
muti.

Ion DUMITRIU

La pocnetul pistolului de start... (Proba alergătorilor peste garduri din cadrul campionatului juniorilor, disputat ieri 
în Capitală) Foto : Gh. Vințilă

FESTIVALUL ȘAHIST DIN OLANDA
S-ay-zîncheiat turneele. Festivalu

lui șa. '1st din Olanda. în GRUPA 
MARILOR MAEȘTRI, victoria a 
.revenit reputatului șahist sovietic 

<’^KTOR KORCINOI, care l-a în
vins în ultima rundă pe Hubner 
(R.F.G.), și a totalizat 10 puncte din 
15 posibile. La o, jumătate de punct 
in urma lui Korcinoi s-au clasat 
Petrosian (U.R.S.S.), Gligorici și 
Ivkov (ambii Iugoslavia) și Olaf- 
sson (Islanda), Pe locurile 6—9 s-au 
clasat Andersson (Suedia), Hort

(Cehoslovacia), Mecking (Brazilia) 
și Hubner. în runda finală Mecking 
(cu piesele negre) a cîștigat la 
Hort.

GRUPA MAEȘTRILOR a avut un 
finiș neașteptat : după ce a condus 
mult timp și părea învingător si
gur, șahistul maghiar Adorian a 
pierdut în ultima rundă la danezul 
Claussen. Pe primul loc s-a clasat 
olandezul TIMAN cu 10 puncte, ur
mat de Adorian și Hartogh cu cîte 
9,5 puncte. Maestrul român Victor

Ciocîltea s-a clasat pe locurile 8—10 
împreună cu iugoslavul Minici și 
cehoslovacul Jansa cu 7,5 puncte 
L i o Cei

TURNEUL FEMININ a fost cîști
gat de șahista maghiară MARIA 
IVANKA cu 8,5 puncte din 11 posi
bile. Locurile 2—3, la egalitate cu 
B puncte, au fost ocupate de Kușnir 
(U.R.S.S.) și Vokralova (Cehoslova
cia). Elisabeta Polihroniade (învin
să în ultima rundă de Vokralova), 
s-a situat pe locul 8 cu 4,5 puncte.

(Urmare din pag. I)

Disputat în numai două manșe, 
care au avut loc duminică pe pis
ta stațiunii italiene de sporturi de 
iarnă de la Cervinia, campionatul 
mondial de bob, rezervat echipa
jelor de 4 persoane, s-a încheiat 
cu un rezultat mai puțin scontat. 
Spre surprinderea generală, titlul 
a revenit echipajului secund al El
veției, pilotat de RENE STADLER, 
caie în cele două manșe a realizat 
timpul total de 2’19” 35/100. Echi
pajul elvețian a reușit să se im
pună în fața primului echipaj al

Italiei (conducător d’Andrea), cla
sat pe locul doi, cu rezultatul total 
de 2’19”47/100, care pornea da 
mare favorit. Medalia de bronz a 8 
revenit echipajului R. F. a Ger- | 
maniei — 2’19" 63/100, pilotat de | 
Ziemmerer. în continuare, clasa- fl 
mentul se prezintă astfel : 4. Italia | 
II — 2’19” 76/100 ; 5. R. F, a Ger- | 
maniei II - 2’ 19” 84/100 ; |
6. Austria — 2’2l"03/100 ; 7. —
România (Panțuru, Papadopol, 
Pascu, Focșeneanu) 2’21" 42/100 ; 8. 
Canada ; 9. Cehoslovacia etc.

Secretarul general al Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței, Herve 
Alphand, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe, a părăsit duminică 
dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului. A fost 
de față Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

★
Intre 25 și 31 ianuarie a făcut o vi

zită în țara noastră Ahmed Fuad, 
președintele Băncii de Stat M.I.S.R. 
a Republicii Arabe Unite. In timpul 
șederii sale in țară, oaspetele a pur
tat discuții la Ministerul Comerțului 
Exterior cu Popa Pretor, adjunct al

ministrului, cu conducerea Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România și a Băncii , de Comerț Ex
terior, precum și la unele ministere 
economice. Cu acest prilej au fost a- 
bordate o serie de probleme privind 
dezvoltarea, în continuare, a relații
lor economice dintre cele două țări.

★
Duminică dimineața a început în 

întreaga țară concursul anual de li
teratură, organizat de Ministerul în
vățămîntului, Societatea de științe 
filologice și Uniunea Tineretului Co
munist. La ediția 1971 a acestei com
petiții, care întrunește aproximativ 
21 000 de elevi din invățămîntul li
ceal de cultură generală, de specia
litate și profesional, participă și con- 
curenți ai unor școli cu limbile de 
predare maghiară și germană.

(Agerpres)

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO

Un spectacol sportiv
captivant

Nu este prea multă vreme de 
cînd sala Floreasca a găzduit pri
mul concurs de judo din țara noas
tră. Era un concurs „mic" la care 
participau tineri de abia inițiați în 
tainele acestui atractiv sport, iar 
spectatorii disputelor — în marea 
lor majoritate — văzuseră, pînă a- 
tunci, judo doar la cinematogral 
sau pe micul ecran ; elemente dis
parate la rubrica’ de curiozități a 
jurnalelor de actualități sau ale 
telejurnalelor.

Timpul a fugit repede și iată-ne 
la primele „internaționale" (e 
drept, de tineret) ale României ; 
„internaționale" cu festivitate de 
deschidere în timpul căreia, prin 
fața tribunelor de la Floreasca, au 
defilai formațiile reprezentative a 
șapte țări : BULGARIA, CEHO
SLOVACIA, R. D. GERMANA, PO
LONIA, UNGARIA, U.R.S.S. și RO- 
MÂNIA, bineînțeles. 88 de tineri 
judoka, dintre care — după cum 
subliniau tehnicienii prezenți la 
întreceri — mulți se vor număra 
printre candidați) la medaliile „eu
ropenelor" • din luna mai de la 
Goteborg (Suedia) și poate că și 
ale „mondialelor" de la Ludwig
shafen (R. F. a Germaniei).

Pe „afișul” competiției, în prim 
plan s-au aflat, desigur, campionii 
europeni ALEXEI VOLOȘOV, OLEG 
VAKULENKO (U.R.S.S.) și K. WE
BER (R. D. Germană).

Confruntările din cele două zile

de concurs au oferit spectatoiiloi 
numeroase momente de judo de 
înalt nivel, printre sportivii cu evo
luții spectaculoase aflîndu-se și 
reprezentanți ai judo-ului de la noi 
— ȘTEFAN POP. LAZÂR MOLDO
VAN (ambii la categoria 63 kg), 
dar, mai ales, LAZÂR IONEL 
(categ. 80 kg), care a reușit să 
realizeze surpriza întregii competi
ții, învingînd în finală înainte de 
limită pe campionul european 
ALEXEI VOLOȘOV 1

Apreciind că, îd general, prima 
ediție a „internaționalelor" de 
judo a fost un succes, atît pe plan 
tehnic, cît și spectacular, să con
semnăm și pe câștigătorii catego
riilor respective : 63 kg L. Jambo- 
vici (Ungaria) ; 70 kg V. Nivzorov 
(U.R.S.S.) ; 80 kg Ionel Lazăr (Ro
mânia) ; 93 kg F. Varga (Ungaria); 
+ 93 kg O. Vakulenko (U.R.S.S.)

Manifestări dedicate aniversării 
semicentenarului partidului

I In județul Hunedoara au continuat 
| să aibă loc duminică diverse activi

tăți culturale consacrate aniversării 
semicentenarului partidului. „Poeții 
cîntă România socialistă" a fost 
tema recitalului de poezie organizat 
la Hunedoara, cu participarea cena
clului literar din localitate. La Petro
șani și Lupeni a avut loc un spec
tacol cu filmul românesc „Canarul și 

H viscolul". în 5 centre ale județului — 
la Deva, Petroșani, Orăștie, Pui și 
Romos — peste 50 de formații de 
amatori și-au dat întilnire în cadrul 
concursului artistic republican „Oma
giu partidului".

★
Sub egida Asociației scriitorilor din 

Timișoara și a Casei județene a crea
ției populare, membri ai cercurilor 
literare din județele Arad, Caraș- 
Severin, Mehedinți și Timiș s-au în- 
tîlnit, duminică, în cadrul unei reu
niuni literare dedicate aniversării 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român.

Cu acest prilej au fost prezentate 
mai multe comunicări și referate pri
vind cele mai semnificative aspecte 
de viață și de muncă ale constructo
rilor socialismului, oglindite în lite
ratură. Tineri poeți și prozatori au 
citit apoi din creațiile lor închinate 
partidului și patriei.

In peste 30 de localități din jude
țul Alba au avut loc duminică ma
nifestări cultural-artistice dedicate 
împlinirii unei jumătăți de secol de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân. Casa de cultură din Aiud a găz
duit faza județeană a celui de-al 
X-lea concurs artistic republican al 
formațiilor muzicale și coregrafice 
de amatori de la orașe și sate intitu
lat „Omagiu partidului". Formațiile 
caselor de cultură, sindicatelor și 
cooperativelor meșteșugărești din lo
calitate și din orașul Ocna Mureș, ale 
căminelor culturale din Fărău, Noj- 
lac și altele au adus pe scenă cele 
mai îndrăgite cîntece și dansuri, ilus- 
trînd pregnant dezvoltarea pe care o 
cunoaște mișcarea artistică de ama
tori în anii construcției socialiste. 
S-a afirmat în mod deosebit, și de 
data aceasta, formația de dansuri a 
căminului cultural din Ocoliș, laurea
tă a celui de-al IX-lea concurs al 
formațiilor artistice, cînd a primit ti
tlul de fruntașă pe țară pentru cel 
mai autentic și mai bun dans din 
viața satului.

La căminele culturale din Albac, 
Arieșeni, Almașu-Mare, Avram Iancu, 
Baia de Arieș, Berghin, Bistra și al
tele a avut loc simpozionul „Partidul 
Comunist Român — forța conducă
toare in opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România". (Agerpres)

La Adelaida

Gheorghiu - 
Matanovici, remiză
Cu o rundă înaintea încheierii tur

neului internațional masculin de 
șah de la Adelaida, în fruntea cla
samentului se află maghiarul Por- 
tisch, care totalizează 10,5 puncte. 
Urmează Gheorghiu (România), 
Browne (Australia) și Schmidt (R. F. 
a Germaniei) cu cite 9,5 puncte. 
Matanovici, (Iugoslavia) cu 9 punc
te etc. în penultima rundă. Gheor
ghiu a remizat cu Matanovici, Por- 
tisch a cîștigat la Thompson, iar 
Schmidt a remizat cu olandezul 
Prins. Browne a obținut victoria la 
Viner.

TENIS DE MASĂ 

Campionatele 
internaționale 

ale Cehoslovaciei
în finala probei pe echipe din ca

drul campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei, 
care au avut loc la Ostrava, SELEC
ȚIONATA MASCULINA A SUE
DIEI a învins cu 3—2 ECHIPA SE
CUNDA A CEHOSLOVACIEI. La 
feminin, ne primul loc s-a clasat 
echipa U.R.S.S., învingătoare cu 3—1 
în fața CEHOSLOVACIEI. Echipa 
României s-a clasat pe locul al 
treilea.

fără excluderea sporturilor, pentru o 
predare modernă, atractivă, care să 
dea elevului elementele de educație, 
să-i formeze deprinderile și să-i dez
volte gustul pentru sport. In lumina 
celor de mai sus. s-a stabilit ca pînă 
la sfîrșitul prezentului an școlar să 
se definitiveze noile programe prin 
care se vor orienta conținutul și me
todica predării educației fizice în 
învățămîniul de toate gradele. Con
comitent, apreciindu-se educația fi
zică drept cea mai deficitară ramură 
din întregul învățămînt,, din punctul 
de vedere al cadrelor — un număr în
semnat de cadre didactice nu au încă 
pregătirea pedagogică completă — s-a 
decis să se revizuiască cifrele de șco
larizare, astfel ca pină în 1975—1976 
să se acopere necesarul de profesori 
de educație fizică.

Se cuvine aici subliniată intenția 
de a se forma cadre pricepute nu 
numai în predarea obiectului pro- 
priu-zis al educației fizice, ci și în 
organizarea și animarea mișcării 
sportive din școală.

O pondere firească a cunoscut-o în 
cadrul discuțiilor chestiunea practi
cării sportului de către masa elevilor 
și studenților. Din păcate, la patru 
ani după promulgarea Legii Sportu
lui. îh a cărei expunere de motive 
se arăta că un procent insuficient de 
tineri sînt cuprinși sistematic într-o 
activitate sportivă corespunzătoare 
dorințelor și vîrstei fiecăruia, starea 
de lucruri nu s-a modificat simțitor. 
Rămine mare, chiar majoritară, pro
porția elevilor și studenților care nu 
practică sistematic nici un fel de 
sport. S-a cerut ca accentul să cadă 
pe antrenarea masei elevilor și stu
denților, din fiecare unitate în parte, 
Ia sporturi accesibile și atractive, de
sigur, fără să se excludă și unele în

treceri interșcolare, stimulatoare. 
Mai mulți vorbitori au subliniat im
portanța deprinderii copiilor și ado
lescenților cu excursiile, pe jos, pe 
bicicletă, pe schiuri, cu barca, atră- 
gind atenția asupra foloaselor con
tactului sistematic cu natura la sfir- 
șit de săptămînă și pe timpul vacan
țelor. S-a indicat direcțiilor școlilor, 
profesorilor de educație fizică, tutu
ror cadrelor didactice ca să sprijine 
cu toată seriozitatea munca asociați
ilor sportive ale elevilor, întreaga 
organizare și desfășurare a activității

zează tocmai elaborarea de către 
Ministerul învățămîntului, împreună 
cu alte organizații și instituții inte
resate. a unui studiu privind dezvol
tarea bazei materiale sportive care 
să cuprindă eșalonarea investițiilor 
pină in 1980, pe două etape (1971— 
1975 și 1976—1989). în luările de cu- 
vînt s-a subliniat pe bună dreptate 
că este necesar ca educației fizice și 
mișcării sportive de masă să li se a- 
cordc prioritatea și in privința fi
nanțării, recurgîndu-se la o gospodă
rire mai rațională a fondurilor exis-

EDUCAȚIA FIZICĂ
Â TINERETULUI STUDIOS

sportive de masă. (în legătură cu cele 
de mai sus. remarcăm că organele 
tuturor organizațiilor obștești avînd 
atribuții în domeniul educației fizice 
și al sportului din unitățile de invățâ- 
mint - U.T.C., U.A.Ș.R,, C.N.O.P. — 
au adoptat recent hotărîri privind in
tensificarea activității sportive în rin- 
durile elevilor și studenților).

Era de la sine înțeles că în cadrul 
reuniunii va avea o mare greutate 
discutarea înzestrării materiale a 
școlilor, element principal de susți
nere a procesului de educare fizică 
și sportivă. Una dintre cele mai im
portante hotăriri ale colegiului vi-

tente, la o redistribuire a lor între 
diferitele capitole bugetare.

S-a hotărît să se întocmească pro
iecte tip, în care sala de educație fi
zică să fie organic inclusă in edifici
ile școlare. Concomitent, se va încu
raja autodotarea pentru construirea 
de săli de educație fizică, prin for
me ieftine, folosindu-se resursele lo
cale și munca benevolă a elevilor și 
cetățenilor. De asemenea, s-a indicat 
conducerilor tuturor unităților de în
vățămînt să folosească integral. în 
modul cel mai chibzuit, spațiile din 
curțile școlilor, să se orienteze spre 
amenajări simple, să dezvolte, impre-

una cu alte organizații interesate, 
baze sportive puțin costisitoare, in
clusiv in zonele de margine ale ora
șului'.

*
Firește, cele relatate pînă aci nu 

epuizează nici conținutul dezbateri
lor, nici măsurile adoptate de cole
giul Ministerului Învățămîntului. Să 
menționăm, totuși. încă două dintre 
măsurile semnificative luate' și anu
me crearea Consiliului pentru educa
ție fizică, sport școlar și universitar, 
pe Ungă Ministerul învățămîntului 
cu scopul principal de edificare a u- 
nei, concepții unitare, precum și crea
rea, încă în trimestrul al III-lea al a- 
cestui an școlar, a „Societății profe
sorilor de educație fizică", societatea 
avind drept țel perfectionarea specia
liștilor din acest domeniu.

★
Spre deosebire de alte asemenea 

prilejuri, discuțiile despre care am 
relatat au fost orientate spre re
zolvarea practică, concluzionin- 
du-se prin soluții concrete care 
vizează îmbunătățirea de substanță 
a educației fizice și sportive in invă
țămîntul de toate gradele.

Planul de acțiuni, cu rezolvări ime
diate sau pe o durată lungă, consti
tuie un bun punct de plecare. De a- 
cum încolo, hotărîtor pentru soluțio
narea multiplelor probleme de ordin 
practic va fi modul in care se va 
lucra în fiecare unitate școlară, solu
ționarea va depinde de pasiunea, 
perseverenta și inițiativa cadrelor 
din flecare școală, de concentrarea 
forțelor și conlucrarea tuturor orga
nismelor județene, municipale, orășe
nești și comunale, interesate și obli
gate prin lege să participe la dezvol
tarea educării fizice și sportive a 
tineretului studios.
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DIN TOATE
SPORTURILE
CEA DE-A 28-A EDIȚIE A 

CROSULUI INTERNAȚIONAL 
DE LA ALGOIBAR (Spania) s-a 
încheiat 
spaniol 
trai pe 
timpul de 32’00” 
secund s-a clasat englezul Mike 
Tagg — 32' 03" 4/10, urmat de 
spaniolul F. Aguilar — 32’ 21” 
4/10 și englezul H. Blinston — 
32’ 42” 6/10.

cu victoria atletului 
Mariano Haro cronome- 
dislanța de 10,700 km cu 

........ 4/10. Pe locul

ECHIPA IUGOSLAVA DE 
FOTBAL PARTIZAN BEL
GRAD a intîlnit la Bogota cu
noscuta formație braziliană Bo- 
tafogo. Jocul, care s-a desfășurat 
în cadrul uhui turneu care arer 
loc aici, s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 în favoarea fotbaliștilor 
iugoslavi.

CU PRILEJUL CONCURSU
LUI INTERNATIONAL ATLE
TIC DESFĂȘURAT PE TEREN 
ACOPERIT la Iwata (Japonia) 
proba de săritură cu prăjina a 
revenit suedezului Kjell Isaksson 
cu rezultatul de 5,15 m. Isaksson 
a încercat fără succes să treacă 
5,36 m.

LA MARSILIA cunoscutul pu
gilist francez de cat. mijlocie, 
JEAN CLAUDE BOUTTIER, a 
repurtat o surprinzătoare VIC
TORIE ÎNAINTE DE LIMITA 
ÎN FAȚA AMERICANULUI DE 
CULOARE, TOM BETHEA, u- 

. nul dintre puținii învingători ai 
fostului campion mondial, italia
nul Benvenuti în rundul secund 
contrînd decisiv la bărbie, 
Bouttier l-a făcut k.o. pe Bethea.

BOXERUL AMERICAN DE 
CATEGORIE SEMIM1JLOCIE, 
EDDIE PACE, A DECEDAT la 
un spital din Los Angeles în 
urma unei crize cardiace, pe 
care a suferit-o în cursul unui 
antrenament. In vîrstă de 29 de 
ani, tată, a 3 copii, Eddie Pace 
era cotat între cei mai buni pu- 
giliști ai categoriei respective. 
In palmaresul său de 89 de me
ciuri era înscrisă și o victorie 
asupra lui Curtis Cokes, care a 
devenit apoi campion mondial.

TREI ORAȘE: CASABLAN
CA, ALGER ȘI SPLIT și-au de
pus candidatura de a organiza 
în anul 1975 Jocurile Sportive 
Mediteraneene. Ediția din acest 
an a acestei competiții se va 
desfășura în luna octombrie în 
Turcia, la Izmir.

ÎN CADRUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL 
DE LA ROSARIO (Argentina) 
s-au intîlnit echipele STEAUA 
ROȘIE BELGRAD si „ROSARIO 
CENTRAL". La sfîrșitul celor 90 
de minute de joc, scorul a fost 
egal : 0—0. în formația iugoslavă 
au jucat cunoscuții'internaționali 
Djaici, Paulovici, Filipovici și 
Akimovici.

CEA DE-A 15-A EDIȚIE a tra
diționalului concurs internațional 
universitar de schi pentru 
„CUPA FERRUCCIO GILERA” 
s-a desfășurat pe pirtiile de la 
Bressanone (în apropiere de 
Bolzano). în proba masculină de 
slalom special, pe primul loc s-a 
clasat sportivul francez Eric 
Stahl cronometrat în 156” 79/100, 
urmat de italianul Guido Re- 
gruto - 159” 75/100.

în proba similară feminină 
victoria a revenit italiencei 
Paola Strauss cu timpul de 103" 
10/100.

IN CADRUL CONCURSULUI 
INTERNATIONAL DE PATI
NAJ VITEZA DE LA SVRAT- 
KE (CEHOSLOVACIA),, proba 
masculină de 500 m a revenit 
norvegianului Bjoern Tveter, 
cronometrat în 41”6/10. El a 
terminat învingător și în cursa • 
de 1 500 m cu 2’ 14”, fiind urmat 
de olandezul Van Dijk — 2' 15’’ 
7/10. Concursul feminin a fost 
dominat de patinatoarea sovieti
că Tatiana Alimova, învingătoare 
în două probe : 500 m în 46” și 
1 000 m in 1' 41” 6/10.

0 înaltă expresie 
a forței partidului 
în anii ilegalității

(Urmare din pag. I)

rent de apartenența lor politică — 
comuniști, social-democrați, membri 
ai altor partide sau muncitori neor
ganizați Deși comitetele de acțiune 
nu erau recunoscute de lege, repre
zentanții autorităților și patronii au 
fost nevoiți să trateze cu ele, 
deoarece aveau imputernicirea miilor 
de muncitori. Această formă de orga
nizare a permis comuniștilor, uteciș- 
tilor, muncitorilor revoluționari din 
sindicate să se manifeste fățiș, să ia 
cuvintul la întruniri, să participe la 
tratative cu patronii, să se facă cu- 
noscuți, obținînd stima și încrederea 
maselor

Ca urmare, a muncii neobosite des
fășurate de organizația de partid din 
Valea Prahovei, pină la sfîrșitul anu- 

8 lui 1932, in principalele întreprinderi 
petroliere din Ploiești și împrejurimi 
au fost alese comitete de acțiune. Tn 
primele zile ale lui ianuarie, într-o 
impunătoare, adunare, a fost ales la 
Ploiești Comitetul local de acțiune, 
ca organ de coordonare a activității 
tuturor comitetelor de acțiune din 
Valea Prahovei. Cu acest prilej a fost 
adoptat și un program general de re
vendicări al muncitorilor petroliști, 
care prevedea, printre altele : înceta
rea concedierilor, desființarea „mun
cii prin rotație", mărirea salariilor, 
desființarea unor impozite și a amen
zilor, ajutorarea șomerilor, salarii e- 
gale la muncă egală, recunoașterea 
comitetelor de acțiune etc.

h Organizarea comitetelor de acțiune 
și adoptarea programului de reven
dicări, larga și intensa activitate de 
popularizare a programului prin adu
nări muncitorești, prin manifeste și 
prin ziarul „Frontul unic", au fost 
elemente hotărîtoare în pregătirea 
muncitorimii petroliste pentru marea 
înfruntare de clasă din ianuarie 1933. 

Sînt cunoscute principalele secven
țe ale acestei înfruntări. între ele se 
înscriu șirul de acțiuni muncitorești 
din primele zile ale lui ianuarie 
1933 ; puternica grevă de la rafinăria 
„Astra română" din 29 ianuarie, sol
dată cu o mare victorie a celor peste 

2 000 de greviști — angajamentul di
recției de a reveni asupra concedie
rilor făcute în ajun, de a respecta 
contractul colectiv și de'a recunoaște 
dreptul delegaților muncitorilor de a 
trata în numele lor ; greva de la ra
finăria „Româno-Americană" de la 
1 februarie, care a fost urmată de 
ciocniri între muncitori și forțele re
presive, de asedierea localului ches
turii din Ploiești și eliberarea, sub 
presiunea mișcării de mase, a greviș
tilor arestați, de puternica demon
strație politică desfășurată în centrul 
Ploieștilor în ziua de 1 februarie.

Caracteristica esențială a acestor 
lupte a constituit-o faptul că munci
torimea prahoveana, însușindu-și for
mele și metodele de luptă pre
conizate de partidul comunist, a 
părăsit practica memoriilor și tra
tativelor in cerc restrîns. care se 
tărăgănau cu lunile, a trecut la ac
țiuni de masă de o înaltă combati
vitate : ocuparea întreprinderilor de 
către greviști, organizarea gărzilor de 
autoapărare, demonstrații de stradă, i 

Deosebit de pregnant s-a mani
festat in acele zile forța solidarității 
muncitorești. Cind muncitorii de la 
..Astra-română" sau de la „Româno- 
Americană" au declarat grevă. în 
sprijinul lor au venit mii și mii de 
muncitori din alte întreprinderi, 
mase largi aparținînd altor categorii 
sociale — mici meseriași, țărani din 
satele învecinate. Aceasta a sporit 
curajul și hotărirea de luntă a gre
viștilor, le-a dat posibilitatea să-i 
înfrunte nu numai pe patroni, dar și 
forțele represive trimise să înăbușe 
mișcarea. O vibrantă mărturie a soli
darității muncitorești a constituit.-o 
marea demonstrație politică din 
ziua de 1 februarie, la care a

participat cea mai mare parte 
a populației Ploieștilor. Timp de 
o zi, orașul s-a aflat practic -in 
stăpînirea muncitorilor ; descriind 

< evenimentele, ziarul burghez „Uni
versul" scria că demonstrația miilor 
de muncitori a transformat Ploieștii 
„iutr-o cetate asediată".

Represiunea guvernului a fost 
drastică, soldindu-se cu arestări ma
sive, cu o eruptă prigoană împotriva 
mișcării muncitorești. Slăbiciuni de 
ordin politic și organizatoric au îm
piedicat generalizarea luptelor la un 
înalt nivel de combativitate în între
gul bazin petrolier al,Văii Prahovei 
și continuarea lor pină la satisface
rea deplină a tuturor revendică
rilor. Toate acestea nu au dimi
nuat însă însemnătatea politică a 
luptelor muncitorimii petroliste. La 
aceste lupte au participat mii și 
mii de muncitori petroliști și din 
alte întreprinderi, mase largi ale 
celor ce muncesc care, indiferent de 
apartenența lor politică, au acționat 
în strinsă unitate, făurind frontul 
unic muncitoresc de jos. Muncitorii 
au militat nu numai pentru propriile 
lor revendicări, dar și pentru intere
sele vitale ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor muncitor. într-o 
vreme cind clasele guvernante, cău- 
tînd o ieșire din criză care să nu le 
afecteze interesele, nu pregetau să 
adîncească înfeudarea țării monopo
lurilor străine, iar primejdia fascis
mului era în plină creștere, clasa 
muncitoare, condusă de partidul co
munist s-a manifestat cu putere pe 
scena vieții politice ca cea mai înain
tată forță a societății românești, 
avangarda luptei întregului popor 
împotriva fascismului, pentru drep
turi economice și politice, pentru de
mocrație, independentă și suverani
tate națională.

O mare importanță au avut luptele 
petroliștilor pentru activitatea și dez
voltarea partidului comunist. Expre
sie a influenței partidului în mase, 
ele au uus la extinderea acestei in
fluențe, la întărirea legăturilor parti
dului cu masele, la creșterea rin- 
durilor lui cu numeroase elemen
te proletare dintre cele mai com
bative. în timpul acestor lupte, din 
rîndul muncitorilor greviști s-au ri
dicat zeci și zeci de activiști, care 
s-au situat cu .curaj în fruntea ma
selor. Luptele au îmbogățit conside
rabil experiența partidului, au scos 
la iveală noi forme și metode de or
ganizare a unor acțiuni revoluționa
re de mare amploare.

învățămintele desprinse din desfă
șurarea acestor lupte au fost valo
rificate din plin de partid în organi
zarea și conducerea luptelor de clasă 
din perioada următoare, lupte ce au 
fost încununate, după ani de grele 
jertfe și sacrificii, prin răsturnarea 
claselor exploatatoare și instaura
rea puterii celor ce muncesc, prin 
desființarea oricărei exploatări și 
asupriri a omului de către om pe 
pămîntul României. îndeplinindu-si 
cu cinste măreața misiune încredin
țată de popor, Partidul Comunist 
Român a deschis cea mai luminoasă 
pagină din îndelungata istorie a Ro
mâniei — epoca socialismului.

în etapa actuală, întregul nostru- 
popor, făcînd bilanțul marilor înfăp
tuiri din răstimpul ultimului cincinal, 
își mobilizează întreaga energie și 
capacitate pentru a realiza sarcinile 
noului cincinal, amplu program de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Amintirea mo
mentelor eroice din istoria de cinci 
decenii a partidului, exemplul cu
rajului și abnegației cu care clasa 
muncitoare a înfruntat clasele ex
ploatatoare în lupta pentru libertate 
și o viață mai bună, constituie un în
demn pentru oamenii muncii de a-și 
înzeci eforturile pentru a înfăptui 
politica partidului, pentru a asigu
ra înflorirea și propășirea continuă 
a României socialiste.



viața internațională
MADRID

Un grup de evocați denunță 
abuzurile poliției

MADRID 31 (Agerpres) — Auto
ritățile franchiste continuă represiu
nile împotriva patrioților din Spania. 
La Madrid s-a anunțat că opt basci 

•au fost condamnați de un tribunal 
special Ia pedepse intre un an și doi 
ani închisoare sub acuzația de „aso
ciere ilegală" și de a fi făcut „propa
gandă interzisă".

în același timp, după cum Infor
mează agenția France Presse, un 
grup de avocați spanioli au adresat o 
scrisoare președintelui Tribunalului 
suprem în care denunță abuzurile 
comise de poliție. în scrisoare se sub
liniază că poliția franchistă operează, 
de peste o lună, arestări masive în

rindurile muncitorilor și studenților, 
îndeosebi în Țara Bascilor, la Ma
drid, Andaluzia și Catalonia. Semna
tarii scrisorii au indicat -că poliția se 
face vinovată de numeroase abuzuri 
de putere și încălcări ale leg'ii, men
ținând sub stare de arest persoane 
puse în libertate de către autoritatea 
judiciară. La sediile polițiilor din 
Sevilla, Granada, San Sebastian, Ma
drid și .Carthagena, se arată în scri
soare, deținuții sint supuși torturilor. 
Avocații au cerut ca cei vinovați de 
aceste ilegalități să fie pedepsiți. 
France Presse informează, totodată, 
că corespondentul din Sevilla al zia
rului „Madrid", care a relatat despre 
scrisoarea avocaților, a fost arestat.

„APOLLO-14"- 

ultimeie momente 
înainte de lansare

Proiectul amendamentelor constituționale menite să permită naționalizarea minelor de cupru a fost adop
tat in unanimitate de comisia pentru probleme juridice a Senatului din Chile. Actuala constituție nu prevede . 
decit exproprierea ca modalitate de preluare de către stat a unor bunuri particulare. Amendamentele in
troduc, între altele, in constituție și noțiunea de naționalizare, ceea ce va facilita adoptarea unor 
măsuri în vederea limitării intereselor monopolurilor străine și in alte sectoare importante ale econo
miei chiliene. In fotografie : aspect de la un miting desfășurat la Santiago de Chile in sprijinul măsu

rilor de naționalizare

Puternice mișcări 
revendicative în Anglia

După îndelungate pregătiri, după 
numeroase amînări determinate de 
semi-eșecul misiunii „Apollo-13", 
duminică seară la ora 15,23 (ora A- 
mericii), ■ 22,23 ora Bucureștiubui,
nava spațială ■„ Apollo-14“, avind la 
bord pe cosmonauții Alan Shepard, 
Edgar Mitchell fi Stuart Roosa, ur
mează să ia startul in direcția Se- 
lenei. (încheierea la ora 19,00 a pri
mei ediții a ziarului nu ne permite 
să oferim cititorilor noștri amă
nunte de ja momentul lansării). In
formațiile transmise, pină la această 
oră, de agențiile de presă anunță

de iu Houston /că numărătoarea 
inversă in vederea lansării navei 
spațiale se desfășoară normal. De 
asemenea, starea vremii (tempera
tura 24 grade și viteza vintului de 
24 de kilometri pe oră) este și ea 
favorabilă lansării. Aproximativ 
500 000 de spectatori, printre care 
se află vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, membri ai guvernului 
american, invitați de peste hotare, 
precum și 2 100 de ziariști din 23 de 
țări, așteaptă cu emoție începutul 
celui de al șaselea zbor uman spre 
lună.

în apărarea drepturilor France Presse

legitime de valorificare

BAGDAD 31 (Agerpres) . — Consi
liul Comandamentului revoluției din 
Irak s-a întrunit sîmbătă într-o șe
dință extraordinară, pentru a exa- 

.mina rapoartele primite de la Tehe
ran asupra desfășurării, negocierilor 
dintre O.P.E.C. și companiile petro
liere.

Postul de radio Bagdad a anunțat 
că Irakul este hotărît să obțină res
pectarea drepturilor sale legitime in 
domeniul petrolier și își exprimă so
lidaritatea cu reprezentanții O.P.E.C.

*
TRIPOLI 31 (Agerpres) — într-o 

declarație făcută la Tripoli, ministrul 
libian al petrolului, Ezzedin Mabrouk, 
a reafirmat hotărirca guvernului său 
tie a valorifica bogatele resurse pe
trolifere ale țării. EI a subliniat că 
toate companiile petroliere occiden
tale care operează în Libia trebuie 
să plătească statului redevențe con
forme cu veniturile ridicate pe care 
Ie obțin din exploatarea țițeiului li
bian. în același timp, el a ■' precizat 
că guvernul de la Tripoli este gata 
să negocieze cu fiecare dintre aceste 
companii în parte, dar nu va accepta 
convorbiri cu un cartel al societăților 
petroliere.

*
LUSAKA 31 (Agerpres) — într-o 

declarație făcută în fața parlamentu
lui, ministrul de finanțe zambian, 
John Mwanakatwe, a precizat că, în 
anul 1970, cuprul a reprezentat 96 
la sută din totalul exporturilor Zam- 
biei și 60 la sută din venitul național. 
El a menționat că, in raport cu alți 
ani, producția cuprului a fost afectată 
de închiderea minei „Mufulira", care 
a cauzat o scădere de circa 20 la sută 
a extracției de cupru zambian.

Pe de altă parte, ministrul zambian 
s-a referit la consecințele negative 
pe care le are asupra economiei țării 
sale fluctuația prețului . cuprului pe 
piața occidentală. El a subliniat că 
atit Zambia, cit și alte țări producă
toare de cupru (COngo-Kinshasa și 
Chile) au hotărît să adopte măsuri 
in vederea unei sporiri a prețului cu
prului exportat.

IMPAS
în somptuosul „salon al 

Americilor" din Washing
ton, miniștrii de' externe 
din 17 țări membre ale 
Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) și Re
prezentanți speciali ai al
tor șase dezbat de o săp- 
tămînă delicata problemă 
a „terorismului" pe conti
nent. încă de anul trecut, 
comitetul juridic inter- 
american elaborase, la Rio 
de Janeiro, un proiect de 
convenție care indica mij
loacele juridice de repri
mare a sechestrărilor de 
diplomați și funcționari 
străini, ca și alte forme 
catalogate drept terorism 
și practicate în ultimul 
timp pe continentul lati- 
no-american. Dar, chiar de 
la început ss vădise lipsa 
de consens în sinul O.S.A., 
unde s-au schițat trei ten
dințe : una de a se abține 
de la semnarea și ratifi
carea proiectului de con
venție (la a cărui elabo
rare participaseră numai 
țările reprezentate în co
mitetul juridic interame- 
rican), o a doua de a li
mita proiectul la proble
ma sechestrării de diplo
mați și a treia de a-1 ex
tinde pentru prevenirea și 
reprimarea efectivă a tu
turor formelor încadrate, 
după criterii eterogene 
sau chiar fără nici un fel 
de criterii. în noțiunea de 
terorism politic.

în mod special reține
rile și disensiunile derivă 
din aceea că miniștrii de 
externe sint chemați să se 
pronunțe asupra unui pro
iect care ar altera, fără 
îndoială, conceptul de azil 
politic, ar permite să se

ADMINISTRAȚIA DE IA PNOM PENH 
SE AFIÂ ÎNTR-O SITUAȚIE DIFICILA

PNOM PENH 31 (Agerpres) — I.......... ‘ ’
Cambodgia anunță că forțele patriotice au preluat controlul 
orașului Păilin, din regiunea de

într-un amplu comentariu consa
crat situației din Cambodgia, agenția 
France Presse scrie că acțiunile o- 
fensive declanșate recent de către 
forțele de rezistență populară asu
pra pozițiilor deținute de trupele 
inamice în capitala khmeră au de
monstrat că regimul Lon Noi nu se 
află la adăpost nici chiar la Pnom 
Penii și că „el nu poate supraviețui 
fără un sprijin masiv din partea 
Statelor Unite și a Administrației de 
la Saigon". în momentul de față, 
menționează agenția, „aviația regi
mului de la Pnom Penh este practic 
inexistentă și ca trebuie să fie în
locuită de escadrile americane și 
saigoneze, intensifieîndu-se astfel 
intervenția directă a S.U.A. și a Ad
ministrației saigoneze în Cambod
gia". Ca urinare a presiunii crescin- 
de exercitate de patrioți asupra 
Pnom Penh-ulUi, comandamentul 
militar al regimului Lon Noi a fost 
nevoit să aducă în capitală impor
tante efective, care participau la 
operațiunea de deblocare a șoselei 
nr. 4, ce face legătura cu portul 
Kompong Som, unde se află 
pala rafinărie cambodgiană. 
fel, relatează France Presse, 
fida acțiunilor de amploare 
șate de-a lungul șoselei de 
generalului Lon Noi, sprijinite de 
unități militare saigoneze, aceasta 
nu poate fi utilizată decit parțial de 
convoaiele militare, transportul pe
trolului din orașul Kompong Som 
spre Pnom Penh fiind în continuare 
blocat, în vreme ce în 
khmeră se resimte o penurie 
de carburanți.

Situația militară dificilă în 
se află Administrația de la 
Penh — scrie aceeași agenție 
avut ca urmare o escaladare a 
venției americane în Cambodgia. 
După ce forțe aeriene americane au 
sprijinit operațiunea declanșată de 
trupele regimului Lon Noi și de cele 
saigoneze de-a lungul șoselei nr. 4,

princi- 
De alt- 
în po- 

declan- 
trupele

capitala 
acută
care 

Pnom 
— a 
inter-

vest a țării.
Ultimele știri transmise din 

asupra

LONDRA 31 (Agerpres) — Du
minică, in a 12-a zi de la începerea 
grevei celor 230 000. de salariați de 
Ia P.T.T.-ul britanic, reprezentanții 
greviștilor și ai administrației poș
telor au căzut de acord să reia tra
tativele în vederea soluționării aces
tui conflict de muncă. Negocierile se 
vor desfășura prin intermediul Mi
nisterului Forței de Muncă și Pro
ductivității. La Londra se consideră 
că ele vor permite găsirea unei solu
ții de compromis asupra cererilor 
greviștilor de mărire a salariilor, 
ceea ce va facilita reluarea lucrului. 
Dar greva poștașilor britanici nu 
constituie singura acțiune cu caracter 
revendicativ din această țară. In

tr-adevăr, 15 000 de muncitori de Ia 
diferite uzine ale companiei Ford, a 
doua societate constructoare de au
tomobile din Marea Britanie, au 
încetat sîmbătă lucrul în sprijinul 
cererilor de mărire a salariilor. In- 
cepînd de luni, se consideră că nu
mărul grevfștilor acestei companii 
va ajunge la 45 000, urmind să fie 
afectate 22 de uzine ale societății.

Miercuri se va afla și dacă va 
începe o grevă a celor 275 000 de fe
roviari britanici, întrucît în această 
zi urmează să fie remis răspunsul 
Consiliului companiilor căilor ferate 
naționalizate la cererile formulate 
privind încheierea unui nou con
tract colectiv de muncă.

ajutorul militar în aviație și 
ment de război acordat de 
Unite Administrației de Ia 
Penh a devenit din ce în ce mai evi
dent, mai ales după atacul lansat de 
forțele de rezistență populară asu
pra aeroportului Pochentong, care 
deservește capitala khmeră. Avioa
ne americane care transportă arma
ment și muniții, aterizează și deco
lează în văzul tuturor de la Pochen
tong. Pe pista aceluiași aeroport pot 
fi văzute zilnic avioane saigoneze. în 
timp ce pe fluviul Mekong, vedete 
aparținînd forțelor regimului de la 
Saigon escortează ambarcațiunile ce 
transportă armament destinat Admi
nistrației Lon Noi.

cchipa- 
Statele 

Pnom Declarații contradictorii în legătură■ ■

cu situația din Uganda
Echipajul navei cosmice „Apollo-14" : Alan B. Shepard Jr. — coman
dantul navei (centru), Eagar D. Mitchell (stînga) și Stuart A. Roosa 

(dreapta)

KAMAPALA 31 
Generalul Idi Amin, 
mat funcția de „conducător

(Agerpres) — 
care și-a asu- 

-----,— — ,,------------- .’ militar 
al statului ugandez", a declarat la 
postul de radio Kampala că trupe 
sudaneze au pătruns pe teritoriul 
Ugandef, pină în apropierea orașu
lui Kitgum — informează- agenția 
France Presse.

Această știre a fost dezmințită in 
mod categoric de ministrul sudanez 
al informațiilor, Omar Haj Moussa, 

. purtătorul de cuvînt oficial al guver
nului Sudanului, într-o declarație di
fuzată de postul de radio Omdur- Reactualizarea afacerii

agențiile de presă transmit:
Munoz Țrujîlloi

Euforia sărbătorilor 
ie sfîrșit de an cu ser
pentine, confetti, șam- 
oanie (Cordon Rouge, 
Cordon Bleu? Chestie 
ie gust) și neapărat 
caviar, l-a indispus de 
astă dată pe marele fi
nanciar spaniol. De 
vină este un judecător 
de instrucție din Gene
va care, cu citeva zile 
înainte de Anul Nou, a 
emis un mandat de a- 
restare internațional 
împotriva lui Julio Mu- 
iîoz. Ce idee să scor
monești afaceri vechi 
de acum aproape zece 
ani !

1962. La Santo Do
mingo. un grup de pa- 
trioți organizează un 
complot împotriva o- 
dlbsului dictator Rafael 
Leonidas Trujillo, care 
moare asasinat. Aproa
pe imediat, fiii săi, 
Ramfis și Rliadames 
Trujillo, s-au îmbarcat 
în mare grabă la bor
dul unui yacht, fără să 
omită însă să ia cu ei 
și tezaurul singero-ului 
dictator, evaluat. între 
400 și 800 milioane 
franci elvețieni.

Cam in aceeași peri
oadă (citeva luni mai 
tirziu), ziarul elvețian 

. „National Zeitung" dez
văluia dedesubturile li
nei afaceri nu tocmai 
curate: cumpărarea u- 
nor pachete de acțiuni 
de către financiarul 
spaniol Julio Munoz, 
care ii asigurau contro
lul asupra a două băn di 
elvețiene. După ’ toate 
informațiile. . capitalul

la această tran- 
reprezenta te- 
dominican furat 
dictatorului și 

cu ajutorul lui

$

cele două bănci, contro
late de Munoz (din Ge
neva și din Saint-Gall) 
își închid ghișeele. La 
începutul lui iunie, po
liția elvețiană îl ares
tează pe financiar în 
clipa cind se pregătea 
să părăsească Elveția 
de pe aeroportul Coin- 
trin. Motivul ? Una 
dintre „afacerile peri
ferice" girate de el. So
cietatea de construcții 
Balenbu S.A.. care tre
buia să construiască 400 
locuințe la Onex, dă
duse pe neașteptate fa
liment. Complicatul 
mecanism al influențe
lor și intereselor este 
însă pus din nou in 
mișcare „Angrenajele"

folosit 
zacție 
zaurul 
de fiii 
plasai, .. 
Julio Munoz și al unor 
oameni de afaceri el
vețieni, în 
Luxemburg 
tenstein.

Cercetările 
au dovedit că informa
țiile publicate de presa 
elvețiană corespundeau 
realității. Afacerea a 
fost însă repede musa- 
malizată. De ce atita 
discreție și pudoare în 
jurul unei afaceri scan
daloase de mari pro
porții ? Pe de o parte, 
prea multă vilvă ar fi 
prejudiciat „onorabili
tatea" cîtorva persona- funcționează perfect și 
lități elvețiene, printre 
care deputatul radical 
Georges Perreard, con
silierul național-radical 
A. Guimard și cunos
cutul industriaș elve
țian Doria, care s-au 
ocupat de înființarea a 
diferite societăți în 
spatele cărora se afla 
clanul Munoz — Tru
jillo. Pe de altă parte, 
băncile elvețiene au fă
cut totul pentru a mi
nimaliza cit mai mult 
„cazul" : reputația „in
dustriei" bancare hel- 
vetice trebuia salvată 
cu orice preț 1

Si din nou lucrurile 
păreau să meargă foar
te bine și afacerile puse 
pe picioare cu fondu
rile furate de frații 
Trujillo, să prospere. 
Dar iată că... ulciorul 
s-a spart. In mai 1965,

Elveția, 
și Lich-alAziz Sidki,

Republicii Arabe
cheiat vizita în_ ___ ______ _

'cursul șederii sale la Varșovia, Aziz
Sidki a fost primit de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone. Agenția precizează că 
această vizită s-a înscris în ampla 
campanie diplomatică desfășurată de 
guvernul R.A.U. în scopul explicării 
poziției sale în problema conflictului 
din Orientul Apropiat.

Un reprezentant al gu
vernului peruvian a anunțat 
recunoașterea oficială a Confedera
ției generale a muncitorilor peru-

LA REUNIUNEA
codifice din afară trata
mentul aplicat acuzaților 
de acte de violență poli
tică, nesocotind astfel unul 
din principiile tradiționale 
înscrise în Carta O.S.A.. 
conform căruia orice stat 
are dreptul de a emite 
legi în probleme care, țin 
exclusiv de interesele sale. 

, Dacă în zbuciumata prac-

venției sint aplicabile. 
(Textul original al proiec
tului afirmă caracterul o- 
bligatoriu al aplicării a 
tuturor punctelor sale). 
Disensiunile s-au 
tuat ca urmare a
vențiilor reprezentanților 
mexican și chilian. A- 
eeștia au insistat asu
pra necesității de a se

accen- 
interr

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU 
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tică a relațiilor interame- 
ricane acest principiu a 
fost deseori încălcat, ju- 
ridicește el a rămas totuși, 
necontestat pină în pre
zent.

Așa cum era de aștep
tat, reuniunea O.S.A. de 
la Washington a intrat în 
impas la scurt timp după 
inițierea dezbaterilor. în 
timp ce Brazilia și Argen
tina — țări afectate direct 
de problema înscrisă pe 
agendă — apărau insis
tent „linia dură", pronun- 
țîndu-se în favoarea „re
zolvării globale", adică a 
reprimării tuturor actelor 
de violență politică, pe 
baza unor decizii obligato
rii ale O.S.A., Venezuela, 
prin intermediul minis
trului său de externe, a 
prezentat imediat un a- 
mendament la proiectul 
discutat, în sensul că ori
care ar fi măsurile stipu
late în convenție, statul 
sub a cărui jurisdicție sau 
protecție se află persoa
nele implicate apreciază 
singur dacă normele con-

preciza mai întii termenii 
, discuției, de a se stabili 

ce se înțelege prin „tero
rism politic" și au propus 
ca problema sechestrării 
de diplomați să fie discu
tată in cadrul O.N.U. în 
intervenția sa, reprezen
tantul chilian a avertizat 
că reuniunea încearcă in 
van să combată un feno
men fără a se preocupa 
de remedierea cauzelor 
sale. „Vrem să vedem de
pășită violența pe acest

vicepremier
Unite, și-a 

R. P. Polonă.

O.S.A
continent — a declarat el 
— dar cum să facem ? 
După părerea noastră, nu 
ajunge ceea ce se propu
ne aici și nu e nici potri
vit, fiindcă e. vorba de 
măsuri pseudo-preventi- 
ve, fie de ordin poliție
nesc, din categoria celor 
ce atentează la suverani
tatea țărilor, fie de repre
siune internă, care sint 
ineficace și aberante. Și 
toate acestea ni se pro
pun fără să se fi pus mă
car problema examinării 
cauzelor de ordin econo
mic, social, cultural și 
politic ce stau la rădăcina 
terorismului".

Pe deasupra detaliilor 
oferite de actuala reuniu
ne de la Washington, se 
desprinde-și cu acest pri
lej constatarea că acest 
organism interamerican 
nu mai e tn stare să frî- 
neze curentul de opinie 
care aspiră spre relații 
echitabile între țările con
tinentului,* spre recunoaș
terea in fapt a dreptului 
fiecărei țări de a decide 
suveran in problemele 
care o privesc.

WASHINGTON 31 (Agerpres) — Reuniunea miniș
trilor de externe ai O.S.A., convocată de urgență sîm
bătă in legătură cu acuzațiile Ecuadorului la adresa 
S.U.A. de a fi violat prevederile cartei, acestei organiza
ții prin suspendarea creditelor de ajutor ca măsură 
de represalii față de sechestrarea navelor lor de pes
cuit, a adoptat o rezoluție care cheamă părțile să 
rezolve diferendul prin convorbiri bilaterale sau să ape
leze Ia Curtea Internațională de Justiție de la Haga. Re
zoluția a fost adoptată cu 19 voturi și 4 abțineri — Chile, 
Peru, Barbados și Bolivia, După cum s-a mai anunțat, 
autoritățile navale ecuadoriene au sechestrat și amen
dat 17 nave americane, care pescuiau în zpna celor 
200 mile marine stabilite ca limite ale apelor teritoriale 
ale Ecuadorului.

in- 
Ih

vieni (C.G.M.P.), cea mai mare cen
trală sindicală din această țară. 
Singura centrală sindicală recunos
cută pină acum a fost Confederația 
muncitorilor peruvieni, care este 
sprijinită de partidul A.P.R.A. Hotă- 
rîrea guvernului de la Lima a fost 
salutată de participanții la plenara 
C.G.M.P. care examinează progra
mul de acțiuni pe anul 1971. într-o 
declarație oficială. Confederația ge
nerală a muncitorilor peruvieni a 
subliniat că această măsură consti
tuie ,.un pas important îndreptat 
spre îmbunătățirea relațiilor de co
laborare dintre muncitori și guver
nul țării".

0 delegație 
mentală a R.P. Mongole, 
condusă de O. Dorjem,

guverna-

condusă de O. Dorjem, ministru ad
junct al comerțului exterior, a sosit 
la Hanoi. Delegația urmează să 
poarte tratative cu privire la schim
burile de mărfuri și plățile între 
R. D. Vietnam și Mongolia pe 1971.

Prima conferință la nivel 
ministerial a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Afri- 

din care fac parte 41 de state 
africane, va avea loc între 8 și 13 
februarie, la Tunis. în cadrul con
ferinței vor fi examinate, diverse 
aspecte ale situației economice a 
țărilor africane, precum și modali
tățile de sporire a eficienței ajuto
rului acordat acestor state de către 
O.N.U.

Ministerului Afacerilor Externe al 
Irakului. Această declarație a fost 
făcută Agenției irakiene de informa
ții cu prilejul plecării in Kuweit a 
ministrului de stat pentru proble
mele președinției Republicii Irak, Al 
Jawari. El urmează să înmineze un 
mesaj personal al președintelui Ira
kului. emirului Kuweitului în legă
tură cu problema convocării confe
rinței arabe la" nivel înalt.

Populația Argentinei se 
ridică, potrivit datelor ultimului re- 
censămint, care a avut loc în sep
tembrie 1970, la 23 364 431 locuitori. 
Ritnțul de creștere a populației a 
cunoscut o ușoară scădere, fiind de 
1,5 la sută în 1970 față de 1,7 Ia 
sută în 1960, cind a avut loc recen- 
sămîntul precedent.

ulterioare

Ministrul de externe e- 
gipteon, Mahmud Riad, a sosit in 
Kuweit pentru a remite emirului Sa
bah Al Salem Al Sabah un mesaj 
din partea președintelui R.A.U., An
war el Sadat. Potrivit postului de 
radio Kuweit, ministrul a declarat 
că R.A.U. este dispusă să ia parte la 
Conferința arabă la nivel înalt „ori
unde ar avea loc".

Guvernul irakian lideră 
că la ora actuală nu există condiții 
favorabile pentru organizarea unei 
conferințe arabe la. nivel înalt , a 
declarat un purtător de cuvînt al

GENEVA 31 (Agerpres) — 
Un om-gazelă, în vârstă de a- 
proximativ 20 de ani, care se 
hrănește cu rădăcini și frunze 
și se deplasează prin sărituri, 
trăiește in apropiere de Rio de 
Oro (Sahara spaniolă). Această 
știre a fost dezvăluită de un 
explorator francez, Jean-Claudc 
Armen, 
cut „o 
nară și 
tiv trei 
acestei 
complet gol, tânărul se depla
sează in patru labe, dar nu și-a 
pierdut in totalitate ereditatea 
umană : mîinile sale pot să a- 
puce și el poate să stea în pi
cioare. După cum a afirmat, dr. 
Paul Rouget, director al „Insti
tutului vieții" de la Geneva, care 
a analizat observațiile explora
torului, copilul a căzut probabil 
de ne o cămilă aflată într-o ca
ravană cind nu avea decit două 
sau trei luni, fiind îngrijit de o 
gazelă Agenția France Presse 
reamintește că o descoperirire 
similară a fost făcută cu cițiva 
ani in urmă în India, iar în pre
zent se numără aproximativ 
50 de cazuri de copii sălbatici 
care au fost crescuți de lupi, ti
gri, gazele etc.

care a afirmat că a fă- 
experieiiță extraordi- 
unică trăind aproximă- 
sâptămîni în apropierea 
ființe". Cu părul lung,

Muiioz este repede eli
berat. Totul se desfă
șoară cu o discreție ab
solută Și totuși... Do
sarul se îngroașă j cu 
fiecare zi: noi socițiăți 
care dau faliment, în
călcări ale legilor ban
care, credite țâră aco
perire și multe altele. I 
Băncile elvețiene se 
grăbesc să-l scoată din 
încurcătură, acoperind 
falim.ent.ele societăților 
lui. Munoz, dar de astă 
dată ,,reputația" nu mai 
poate fi salvată ! Man
datul internațional de 
arestare a fost emis. 
Acum rămâne să asis
tăm la bătălia decisivă. 
Va reuși 
jillo et Cie 
de această 
curată ?

Munoz-Trn- 
să iasă și 

dată basma

D. M.

Ravagiile ciclonului „Felicia"
BEIRA 31 (Agerpres) 

— Ciclonul „Felicia", 
care a devastat impor
tante suprafețe in Mo- 
zambic (teritoriu afri
can aflat sub dominația 
colonială portugheză), a 
provocat numeroase 
victime in tindul popu
lației. Această catastro
fă naturală este apre
ciată drept cea mai te
ribilă din cite s-au abă
tut vreodată asupra 
Mozambicului. Intre <■- 
rașul Laurengo-Marques 
și aeroportul localității

Quelimane contactele 
radio au fost restabilite, 
dar orașul și împrejuri
mile sale nu pot fi a- 
provizionate pentru mo
ment cu alimente și 
medicamente. Plantații
le de ceai, copra și tres
tie de zahăr din regiu
ne au fost complet dis
truse. '

Piloțti care au survo
lat orașul Quelimane și 
împrejurimile sale au 
declarat că, in aceste 
localități, foarte puțin"

persoane au mai rămas 
in viață. Regiunea sinis
trată oferă un spectacol 
dezolant — o vastă în
tindere de apă presă
rată din loc in loc cu 
palmierii smulși de fu
ria vintului. Aproape 
întreaga parte centrală 
a Mozambicului re
giunea de frontieră cu 
Malawi este acoperită 
de apă. al cărei nivel 
depășește in unele 
locuri 8 metri.

Sfârșitul
..-.Coreea, Indochina, 

Algeria, Congo, Bia- 
fra, Sudan. Etape din 
cariera de tristă faimă 
a mercenarului Rolf 
Steiner.

Crescut în organiza
ția nazistă de tineret 
Hitlerjugend în spiri
tul urii și disprețului 
față de viața omeneas
că, deprins cu cultul 
pistolului și crimei în 
armata hitleristă, Stei
ner, călăuzindu-se du
pă deviza „banii nu au 
miros", și-a. făcut din 
război o meserie. „Ori
unde m-am dus — a 
arătat el intr-un inter
viu apărut, nu de mult 
in ziarul „Die Well" — 
am făcut-o numai 
pentru propriul meu 
interes" Și 'interesul 
era mare In afară de 
soldă, care se ridica la 
mii de dolari pe lună, 
putea, potrivit condi
țiilor contractelor de 
angajare, 
ze toate 
care avea 
jefuiască, 
acesta era lucrul care

să-și păstre- 
bunurile pe 
ocazia să le 
Or, tocmai

unus mercenar...
ÎZ atrăgea cel mai mult.

A „luptat", după 
cum arăta el însuși, un 
an încheiat în Coreea, 
cinci ani in Indochi
na, apoi, in cadrul Le
giunii străine, șapte 
ani in Algeria. Eșecu
rile succesive suferite 
de trupele agresoare in 
aceste țări, ca și expe
riența amară a merce
narilor din Congo 
(Kinshasa) nu l-au în
vățat minte In 1967, 
după ce s-a auloavan- 
sat la gradul de colo
nel, a constituit din 
„foști camarazi și prie
teni" o unitate de co
mando și a plecat in 
Nigeria pentru a lupta 
de partea trupelor sci
zioniste. La timpul său, 
revista „Der Spiegel" 
scria : „Dacă oamenii 
lui Steiner n-au deve
nit cunoscuți datorită 
actelor de vite'ie. in 
schimb, au devenit te
muți datorită crimelor 
fi jafurilor la care s-au 
dedat".

După eșecul secesiu
nii biafieze. Steiner a

căutat și a găsit un 
nou cimp dc. activitate: 
Sudanul. Avind acum 
„gradul" de general- 
locotenent, a preluat 
comanda unităților mi
litare, ale unei grupări 
scizioniste, după cum 
se vede, o adevărată 
predilecție in această 
direcție. De data a- 
ceasta însă totul s-a 
terminat repede. După 
infrmgerea rebeliunii, 
Steiner s-a refugiat în 
Uganda in speranța că 
aici va putea trăi li
niștit din banii „ago
nisiți" cu atita trudă 
— mai bine-zis cu atit 
singe — pină cind se 
va ivi... un nou cimp 
de activitate.

. S-a înșelat însă a- 
marnic. Arestat după 
scurt timp, a fost pre
dat autorităților suda
neze în fata cărora vo 
trebui să răspundă 
pentru fărădelegile sa
le De data aceasta, se 
pare, cariera sa s-a în
cheiat definitiv..

G. D.
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